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প্রথম বা১ ] »পন। 

এই ক্ষুদ্ব পুস্তক খানি বঙ্গীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক রঃ 

গণের নিঘিত্প্রস্তত হইল। ইহার প্রথমে, বিদ্যাশিক্ষার 

শ্টয়োজনীয়তা এবং শিক্ষকবর্গের কর্তব্যতা, তথা কি: 
গ্রকাঁর শিক্ষ। এক্ষণে এতদ্দেশীয় বালকদিগ্ের প্রতি? 

বিহিত হয়, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আছে। উহার দ্বি-' 

তীয় ভাগে বালক সকলকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান 

করিবার উপযোগী কতিপয় নিয়ম নিবদ্ধ হইয়াছে, 

এবং সেই নিয়ম সকলের সুখাববৌধার্থ কয়েকটী উদা- 

হরণও প্রদর্শিত হইয়াছে। পুস্তকের সর্ব শেষ অংশে, 

পরিবার মধ্যে সন্তানবর্গের যে প্রকারে প্রতিপালন 

হুওয়] আবশ্যক, তাহার সৃলস্থুলবিবরণ কিঞ%িৎ কথিভ. 

হইয়াছে। 
পুস্তক খানি অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু ইহার উদ্দেশা অত্ান্ত 

বিস্তীর্ণ; অতএব ইহাতে শিক্ষা! শাঙ্্ের গ্রথম প্রস্তাবনা 

মাত্রই হইতে পারে। পরজ্ব, এক্ষণে দেশীয় ভাষায় 

বিদযা-বিস্তারের নিমিত্ত ষে প্রকার প্রযত্রারস্ত হইয়াছে, 

বদি এই নিবন্ধ দ্বারা তাহার কিঞ্চিন্াত্রও সাছাষ্য 

হয়, তাহ! হইলেই কৃতার্থন্নন্য হইব। 

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন । 

শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব অনেকাংশে পরিবর্ধিত হইয়া 

দ্বিতীর বার মুক্রিত হইল। ইহাতে যে সকল নৃতন বিষয় 
সন্নিবেশিত কর! গিয়াছে, তাহা নিষ্নবন্তী স্থচীপত্র দর্শ- 
নেই স্পষ্ট বোধ হইতে পারিবে। 



সূচীগন্তর। 

প্রথম অধ্যায়। 

জনসাধারণের মধ্যে বিদ্য। গ্রচারের প্রয়োজনীয়ত। 

_শিক্ষকের ব্যবসায়-বঙ্গীয় শিক্ষকদিগের প্রতি 

উপদেশ। "পৃষ্ঠ ১৪ 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 
শিক্ষকদিগের প্রতি বিশেষ উপদেশ--বিদ্যালয়ে 

শিক্ষা গ্রদীনের রীতি । পৃষ্ঠ ৩৩ 

স্পা 

ভৃতীয় অধ্যায়। 
লিখন এবং পঠন শিখাইবাঁর রীতি--কাষ্ঠ ফলকের 

ব্যবহার--ধ্বনির ধারায় বঙ্গীয় বর্ণমালার শিক্ষাঁ। পৃ,৪১ 

চতুর্থ অধ্যায়। 
গণিত বিদ্যা কাষ্ঠফলকের ব্যবহার-_'গণনক?। 

যন্ত্রের বাবহছার--সংখ্যা সন্বপ্ধীয় বিবিধ পাঠ--শতিকা 

-নামতা--সম্কলন, ব্যবকলন, পূরণ, হরণ--্রৈরাশিক 
পরিমাণ হত্র--ভিম্ন রাশি। পৃ ৬৮. 



ডি 

পঞ্চম অধ্যায়। 

পাঠ বলিয়! দিবার রীতি-_বিদ্যালয়ে ব্াযবহ্গত 

পুস্তক কতিপয় হইতে তাহার উদাহরণ প্রদর্শন পু৭৮ 

ষষ্ঠ অধ্যায়। 
বস্তবিদ্যা-_বস্তমঞ্জষ1-কাচবিষয়ক কতিপয় আনু- 

ক্রমিক পাঠ গ্রদর্শন-সরল বাকা রচনা--গ্রশ্বোন্তব 

'রচন1--পদ পূরণ দ্বার] বাক্য রচনা | পু, ৯৫ 

মণ্ডম অধ্যায়। 

কারক--পদ এবং বাক্যের অন্বয় কবিবার রীত্তি-- 

শন্ধের ব্যুৎপত্তি-বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত পুস্তক কতিপ্ন 

হইতে ইহার উদাহরণ গ্রদর্শন। পৃ, ১১১ 

অষ্টম অধ্যায়। 
ক্ষেত্রতত্ব--কাষ্ঠিকাপাঠ'-যুক্লিদের গ্রধান প্রধান 

গ্রতিজ্ঞা কতিপয়ের কার্যযোগযোগিতা গ্রর্শন-_ দূরত্ব 

এবং উচ্চত। পরিমাগের স্থত্র--বর্গ পরিমিতি--ঘন পরি- 

৷ মিতি। পু, ১২০ 

নবম অধায়। 

বাচনিক শিক্ষা--পরীক্ষা। বিধান--সামান্ত বিবিধ 



[ ৩] 

বিষয়ক প্রশ্নমাল|- প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-- প্রাকৃতিক 

ইতিবৃত্ত | পৃ, ১৪৪ 

| ৯ 

দশম অধ্যায়। 

ম/নচিত্র করণ--ইতিহাস। পৃ, ১৫৮ 

একাদশ অধ্যায়। 
ব্যালক্ষে ধর্ম এবং শারীরিক শিক্ষার উল্লেথ--গৃহ্ে 

সন্তানদিগের কিনধুপ শিক্ষা হওয়া কর্তব্য তাহার স্থুল 
বিবরণ গর, ১৭০ 



শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব । 

প্রথম অধ্যায়। 

লিলা 

[ সর্ধসাধারণের পক্ষে বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-_শিক্ষ|-প্রণালী- 

সংশোধনের তাৎপর্ধ্-শিক্ষকদিগের প্রতি উপদেশ ।] 

পপ 

“ছাত্রাণা মধায়নং তপঃ” অর্থাৎ বিদ্রযাভ্যামই বিদ্যা- 

'থাঁদিগের প্রধান তপগ্যা। ঘিনি এই কথার সম্পূর্ণ 
তাৎপর্ধ্য অবগত হইয়াছেন,তিনি কাহারও পক্ষে বিদ্যা- 

শিক্ষা! অপ্রয়োজনীয় বোধ করেন না। তিনি জানেন, 

বিদ্যাভযাসের অন্য ফল আর যত হউক বা না হউক, 

তদ্বার| মানসিক বৃত্তি নকলের অনেক সদ্গুণ জন্মে 

তিনি জানেন যে, অধায়নবপ তপস্যা দ্বারা মনের 

চাঞ্চল্য দমন, ধৈর্যা, সহিষুতা, পরোক্ষ জান এবং পরি- 

পাম*্দর্শন প্রভৃতি গুণ সকল অবশ্য কিঞ্চিমাত্রও বর্ধিত 

হয়। ইহ1 জানিয়া তিনি কোন ব্যক্তির বিদ্যা শিক্ষার 

(প্রতিবন্ধক হয়েন না-_অতি নিকৃষ্ট বৃত্তি লোকদ্দিগেরও 

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ থাকা গ্রার্থনীয় বোধ- 

করেন। এই জন্তই অশ্মন্দেশীয় কোন গ্রধান পণ্ডিত 



২.১) শিক্ষাবিধায়ক প্রব্ভাব । 

কহিতেন, যদ্দি কেহ সামান্ত কৃষিকর্শা করিতেগ যায়, 

তথাপি একরূপ ব্যাকরণ পড়িয়া! যাওয়া! ভাল। 

বর্তমান সময়ে ইউরোপীয় এবং আমেরিকার সভ্য 

জাতি মাত্রেরই সেইরূপ বিবেচন। নির্ধারিত হইয়াছে। 

জর্ম্েনি, স্কটূলও, ফান্স, ইজলও প্রভৃতি রাজ্যে তত্রতা 

শাসনকর্তৃগণ সর্বসাধারণের বিদ্যা শিক্ষার্থ সমূহ প্রযতু 

করিতেছেন। এই দেশের ইঙ্গলণ্ভীয় রাজ্যেশ্বরেরাও 

পূর্বে পূর্বে যেষত কেবল অর্থশালী ব্যক্তিবর্গের বিদা।- 

শিক্ষার্থ সংস্কৃত এবং আরবীয়, অথবা ইঙ্গরেজী প 

শালা সকল সংস্থাপন করিতেন, এক্ষণে শ্রদ্ধ তা১। 

করিয়াই তুষ্ট হয়েন না। যাহাতে কি দরিদ্রণ কি 

আটা, কি কৃষক, কি বণিক্বৃত্তিশালী সকলেরই সস্তান- 

গণ কিছু কিছু ভ্ঞানযুক্ত হইয়া যাহার যে বৃত্তি তাহার 

অনুষ্ঠান করিতে পারে, সর্ধ সাধারণকে দেশীয় 

ভাষায় এমত শিক্ষ। প্রদ্ধান করিতে রাজ্যেশ্বরদ্বিগের 

অতিলাষ হইয়াছে । তাহার! তদর্থ অর্থ ব্যয় করিতেও 

কাতর নহেন। দেশীয় জনগণ ত্বীয় বালক বালিকা* 

দিগকে স্ুশিক্ষাসম্পন্ন করিবার মানসে পাঠশালা 

সংস্থাপন করিলেই রাঙ্গকোষ হইতে যথোচিত পরি 

মাথে যাহাষ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন। 

বঙ্দেশের উন্নতি সাধনকল্ে এমন স্থষোগ আর 

কখন হয় নাই। দেশীয় মহাশয়ের বিবেচনা করুন্, 

সর্বসাধারণের বিদ্যাশিক্ষা হইলে €দেশের কি পর্যান্ত 



শিক্ষার গ্রয়োজনীয়তা | ও 

উপকার দর্শিবে। যে সকল অত্যাচারের জন্য লোক 

সকলকে এক্ষণে রাজদণ্ডে দিত হইতে হইতেছে 
যে সকল প্রমাদ হেতু মানববর্গ বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃ্ভ 

হইয়! শঠ গ্রকৃতি লোকের চাতুর্য্যে পুনঃ পুনঃ বিড়ছ্বিত 

হুইতেছে--খে সকল মূর্খতা দোষে এতদ্েশীয় মনুষ্য- 
কুল কুপমণ্ডকবৎ দিগ্দর্শনশৃন্য হইয়া! রহিয়াছে, সে.. 

সমুদধায় না হউক,--তাহা অনেক নিরাকত হইবে। 

ভথন্ এই বঙ্গ দেশের মুখ কেমন উজ্জ্বল হইবে! দেশীয় 

মহাশয়ের এই সকল বিবেচনা করিয়া এমত মহৎ 

কর্মে উতৎমাহ এবং অনুরাগ গ্রকাশ করুন। 

আমাদিগের দেশে সর্ধ সাধারণের বিদা! শিক্ষা 

যে কখন প্রচলিত ছিল ন! এমত নহে । কেবল বেদ, 

মন্ধু এবং তত্তল্য কতিপয় গ্রন্থ পাঠেই স্ত্রী শৃদ্রা- 
দির অনধিকার আছে। অতি পূর্বতন কালেও সাধা- 

রণ লোকের ধর্জ্ঞান এবং বিষয় বুদ্ধি সন্বর্ঘনার্থ মুনি- 

ণ পঞ্চ লক্ষণযুক্ত পুরাণ সকলের ব্যাখ্যা! করিতেন। 

বর এক্ষণেও দেখিতে পাওয়! ঘায়, এই স্থুবিস্তী্ণ 

বঙ্গ ভূমির মধ্যে এমন একটা প্রধান গ্রাম নাই, যে 
খানে ভাল হউক, বা মন্দ হউক, একটী পাঠশালা 

নাই। অতএব বর্তমান প্রাজ্যেশ্বরদিগের যে সর্ব- , 

সাধারণকে বিদ্যা শিক্ষা! দিবার প্রথা, তাহা আমা- 

দিগের পক্ষে নিতান্ত নূতন ব্যাপার নহে। 

যদি ৰল তবে তাছার| কি করিবেন, আমাদের ত 
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সকলই আছে। তাহার উত্তর এই । এ দমকল পাঠ 

শালায় এক্ষণে বিদ্যা শিক্ষা উত্তম হয় ন।। বহু কালা. 

বধি ভিন্ন জাতীয় রাজাদিগের এতদ্দেশীয় বিদ্যার 

প্রতি বিরাগ থাকাতে এ সকল বিদ্যালয়ের অধ্যাপন!' 

কার্ধা অতি অকর্ণা শোকের হস্তগত হইয়াছে । 

গদার্থবিদা, দর্শনশান্ত্র গ্রভৃতি প্রধান বিদ্যার কথা 

দুরে থাকুক, উহার! মাতৃজাতীয্ বঙ্গভাষা শিক্ষা করা- 

ইতেও অক্ষম, আর তাহারা! যে অঙ্ক বিদ)টার গৌরব 

করিয়া থাকেন, তাহাও কদাচিৎ “কড়িবষার' উর্ধে 

উঠেন1। কোন দরিদ্র কারস্থ সন্তান মুহুবিগিরী, 

গোমস্তাগিরী প্রভৃতি কর্ম কার্ষো অশক্ত হইলেই পরি- 

শেষে একটা পাঠশাল! খুলিয়া! “গুরু-মহাশয়” হইয়া 
বসেন! কে নাজানে যে, দীন হীন ত্রাঙ্গণ কুমার- 

দিগের ষজমান যাজন প্রতৃত্তি জীবনোপায় কোথাও 

কিছু ন1 যুটিলেই অবশেষে তাহারা গুরু-মহাশয়ের 

বৃত্তি অবলম্বন করেন! 

যখন এমন অকর্শাণ্য লোক সকল অধ্যাগন! কাধ্যে 

নিযুক্ত হয়, তথন বিদ্যারও গৌরব স্বাস হইবে, আশ্চর্য্য 

কি? কিন্ত আমাদিগের দেশের লোক সকল প্রাচীন 

রীতির কেমন বশীতৃত! এ সকল পাঠশালায় সন্তান- 
গণকে প্রেরণ করিয়া কোন ফলোদয় হয় না জানেন, 

তথাপি অনেকেই তন্থুজদিগকে কিছু কালের নিমিত্ত 

গুরু-মহাশয়বর্গের অধীন করিয়| রাখেন। এমন দেশে 
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রাহ! প্রজ| উন্ভয়ের একদা বিদ্যাঁর প্রতি আগ্রহ দে- 
থিতে পাইলে কাহার মনে সন্জেেষ এবং সাহস নাজন্মে? 

রাজ্শ্বরদ্িগের এমত অভিপ্রায় নয় যে, বর্তমান 

গুরু-মহাশয় সকলকে একবারে বৃত্তি হীন করিয়া আপ. 

নারদিগের মনোনীত লোক সকল নিযুক্ত করেন। 
তাহারা উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত উভয় গ্রকার উপায় অব. 

লম্বনদ্বারা গুরু মহাশয়দিগের শিক্ষা-প্রণালী সংশোধন 

করিতে চাহেন। এক্ষণে বালকের! পাঠশালায় কোন 

উত্তম পুস্তক পাঠ করিতে শিখে না, একথানি পনর 

শুদ্ধরূপে সাধু বঙ্গ-ভাষায় লিখিতে পারে না, বিশ্বপাত। 

কত আশ্চর্য্য নিয়ম সংস্থাপন দ্বারা স্বস্থষ্ট সংসার 

প্রতিপালন কবিতেছেন, তাহার কিছুমাত্রও অবগত 

হয় না--এই নকল ক্ষমতা এবং জ্ঞানের উৎপাদন 
করাই শিক্ষাপ্রণালী সংশোধনের একমাত্র তাৎপর্য । 

কিন্ত তদর্থ যে সকল শিক্ষক নিযুক্ত হইতেছেন, 

তাহাদিগের বিশিষ্ট যত্র ব্যতিরেকে এ তাৎপর্ধ্য সিদ্ধ 

হওয়ার সম্ভাবনা স্বদুর পরাহত। অতএব তাহাদিগকে 
কঠি, হে অধ্যাপকবর্গ! আপনাদিগের প্রতি অতি 

স্থযহৎ ভার অর্পিত হইয়াছে! অতি সাবধানে কর্তব্যা- 
হুষ্টানে প্রবৃত্ত হউন--আপনারা যত্র করিলে এই দেশীয় 
সকল ব্যক্তির এহিক পারত্রিক মঙ্গলগ্রাম দর্শনের সোপান 
করিতে পারেন, নচেৎ নিয়ন্তগরণকে নিরুৎসাহ করিয়। 
আমাদিগের বর্তমান ছুরবস্থাকে আরও শত বৎসর 

অধিক স্থায়ী করিতে পারেন। 
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প্রথমতঃ_আপনাদিগের এই বিবেচন! করা কর্তব্য 

য,মআাপনার! কি কেবল.বিত্ত লাভের জন্ সে শিক্ষকত। 

কার্ধ্য গ্রহণ করিয়াছেন? অথবা অন্ত সকল কর্ম অপেক্ষা 

ইহাতে সন্তোষ অধিক বলিয়া এই বাবসায়ে প্রবৃক্ত 

হইয়াছেন। যদি অর্থ প্রয়াসে আসিয়া থাকেন, তবে 

শীঘ্র এই বর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উপায়ান্তর অনুসন্ধান 

করুন। যে হেতু শিক্ষকের কর্মে যথ। কণঞ্চিৎ রূপেও 

ধনাশ| পরিপুরণ হইবার সন্ভরনা নাই। যখন দেখি- 

বেন যে, আপনাদ্িগের অপেক্ষা অন্প বুদ্ধি, অন্ন বিদা, 

অল্প পরিশ্রমী এবং অন্প বয়স্ক লোকে অন্তান্ত রাজ- 

কার্যে বা বাবপায়ে ব্যাপৃত হইয়| আপনাদিগের 

অপেক্ষা ধনশালী এবং জন-নমাজে অধিক মাননীয় হই- 

তেছেন, তখন আপনাদিগের মনোবেদনার পরিমীমা 

থাকিবে না। তখম স্বীয় ব্যবসায়ের গ্রতি অশ্রদ্ধ। 

জন্মিবে, একান্ত তাচ্ছীল্য হইবে-কিস্তু শিক্ষকের কর্শ 

এমত স্বল্লায়াসসাধ্য নহে ষে, ইহাতে বিশি্ অনুরাগ 

ন| থাকিলে ৰার্ধ্য সিদ্ধ হয়। অতএব অগ্রেই সাবধান 

করি, যাহারা ধনাকাজ্ষী বা অলস-গ্রকৃতি হও,তাহার 

কদাপি এই কর্শে প্রবৃত্ত হইও না। এই বিষয়োপলক্ষে 

অধিক কি বলিব? কোন স্ুমহত জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি 

কহিয়াছেন, “ইহলোকে মহ্ুষ্যের উপকার করা এবং 

পরলোকে তাহার পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া, শিক্ষকদিগের 

প্রতি ইহাই বিধাতার নির্ধবন্ধ।” 

দ্রিতীয়তঃ-হে শিক্ষকবর্গ। যদি মাপনারা নিজ 
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ব্যবসায়ের, প্রতি গ্রীতি-সম্পন্ন হইয়। ইহাতে প্রবৃত্ত 

হইয়া থাকেন, তবে জানিবেন)যে, শিক্ষাকাধ্যের স্থপ্র- 

পালী সমুদায় স্বতই "আপনাদিগের হদগত হইবে। 

বালক বালিকাদিগের সরস হৃদয়-ক্ষেত্রে বিদ্যা এখং 

ধন্মের বীজ বপন' করায়-ও সেই বীজ কল ক্রমশঃ 

অস্কুরিত, পরিবদ্ধিত, পুষ্পিত এবং ফলিত হইতেছে দর্শন 

করায় যে সাতিশয় আমোদ জন্মে, তাহাতেই মুগ্ধ হইয়] 

আপনারা যে কত পরিশ্রম, কত সহিষুতা। স্বীকার 

করিবেন, তাহা এক্ষণে কি বলিব? ধাহারা আপনা 

দিগের মনোনীত কর্দে অর্থ ব্যয় করেন, শারীরিক ক্লেশ 

শ্বীকার করেন, নিজ নিজ পরমাঘু পর্ধান্ত থর্ব করিখা 

ফেলেন, তাহারাই কর্ম করিবার সমুদায় সুখ অনগুতব 

করিতে পারেন। খিক্ষকত। কার্যের প্রতি সমধিক 

অনুরাগ থাকিলে কি প্রকারে ছাত্রবর্কে সুশিক্ষানম্পন 

করিবেন, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি 

হইবে-_তাহাদিগের নির্মল অন্তঃকরণে পাছে কোন 

কুসংস্কার সংলগ্ন হয়, এই ভয়ে তীত হইয়া আপনারা 

স্ব চিত্তপ্ুদ্ধির চেষ্টা পাইবেন_যদি কোন ভ্রান্তি 

শিক্ষা বশতঃ তাহাদিগের কদাপি কোন অমঙ্গল ঘটে, 

এই জন্ত আপনাপন ভ্রম সংশোধনের নিমিত্ত যত্ধ 

করিবেন_শিশুগণের প্রণয়তাজন না হইলে তাহা; 

দিগকে উত্তমরূপে শিক্ষ। সম্পন্ন করা যায় না, ইহ| 

জানিয়া আপনাদিগের আমোদ প্রমোদ ও তাদৃশ ৭িশুদ্ধ 

1 
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: কুরিবেন- এইরূপে স্বীয় কারের গ্রতি অনুরাগ থাকি- 

লেই আপনাদ্দিগের মন বিশদ, বুদ্ধি পরিস্ীত, বিদ্যা 

গ্রমাদশৃগ্ত, আমোদ অনিজ্ত্রিয়পর হইবে। এই দকল 

গুণ উপস্থিত হইলে শ্থখেরই বা অভাব কি? 

তৃভীয়তঃ-যে সদাশয় অধ্যাপকগণ স্বীয় ব্যবসায়ের 

গ্রতি সর্তোভাবে গ্রীতি সম্পন্ন, তাহাদিগকে যর্দিও 
অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই, তথাপি এতদ্দেশের 
প্রচলিত শিক্ষা-প্রথা বিবেচনা করিলে কিঞ্চিৎ স্মরণ 
করিয়! দেওয়া প্রয়োজনীয় বোধ হয়। অন্মদেশে গ্রন্থ 
অভ্যাস করার নামই বিদ্য হইয়াছে। অতএব যে 
সকল 'অধ্যাপক স্বীয় কার্যে একান্ত অন্ুরক্ত, তাহারাই 
এ ত্রম প্রযুক্ত দাধারণ শিক্ষকদিগের অপেক্ষা বিশিষ্ট 
মনোযোগী হইয়া শিশুগণকে অতিরিক্ত গ্রন্থ অভ্যাস 
কবাইতে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু বস্ততঃ গ্রন্থ অভ্যান 
করার নামই বিদ্যা-শিক্ষা নহে। পুস্তক পাঠ করাইবার 
কালে অধ্যাপক মাত্রের স্মরণ করা উচিতযে, গ্রন্থকার 
সঞ্চল যে প্রকার প্রথর-ধীশক্কি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, 
আমাদিগের ছাত্রবর্গের মধ্যেও অনেকে সেই রূপ 
হইলে হইতে পারেন। অতএব গ্রস্থকারদিগের কৃত 

গ্রন্থ নকণ শিশুদিগের কণন্থ করিয়! দেওয়া! অপেক্ষা 
ষাধাতে উহাদিগের বুদ্ধির স্ফ্তি হয়, এমত যত্ব করাই 
[বপেয়। গ্রন্থ মকলের নিন্দা করা এই কথার তাৎপর্য্য 
নহে। যেমন ইন্ধন সংযোগ অগ্র গ্রজালনের এবং 
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বার-সেচন উদ্ভিদ সন্র্ধনের, তেমনি পুস্তক পাঠও বুদ্ধি 
বিকাশের এক অমাধারণ উপাস্ত। কিন্ক যেমন অতি" 

রিক্ত কাঠ্ঠাদি সংযোগে অগ্নিকণা প্রজ্লিত না হইয়া 

নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, এৰং অজস্র অধুপাতে বীজ সকল 

অস্কুরিত ন! হইয়া একেবারেই পচিয়া যায়, সেইবূপ 

অপরিমিত গ্রন্থ অভ্যাসে শিশুদিগের কোমল বুদ্ধি 

থর্বত। প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব বালকদিগকে 

শিক্ষা প্রদান করায় সর্বদা সাবধান হইতে হয়) যেন 
শিক্ষার দোষে তাহাদ্িগের প্রাকৃতিক বুদ্ধির কোন 

দোষ না জম্মে। তাহার! প্রত্যহ যাহা যাহ] পাঠ 

করে, তাহ! যেন উত্তমরূপে ধুঝে এবং আপনাদিগের 

ক্রীড়াকলাপের সহিত মিলাইতে পারে। তাহা হইলেই 
দিন দিন তাহাদের বুদ্ধির বল বৃদ্ধি হইবে, ধাবণাশক্তি 

অধিক হইবে এবং পুস্তক পাঠের প্রতিও বিশেষ আ গ্রহ 

জন্মিবে। তখন শিক্ষকের অনায়সে তাহাদিগকে 

অনেক পুন্তক পাঠ করাইতে পারিবেন। ক্ষুধাব সময়ে 

আহার রিলে যেমন কোন ক্ষতি হয় না, গ্রত্যুত 

শরীরের উপকার দর্শে, তেমনি বিদ্যার্থক্ষধা উপ- 

স্থিত হইলে ঘত পুস্তক পাঠ করাইবেন ততই মানসিক 

বল বুদ্ধি হইতে থাকিবে । কিন্ত ষত দিন সেইটি না 

হয়, তত দিন অত্যন্ত মাবধান হওয়া উচিত। 

পুস্তক পাঠ করাইবার উপলক্ষে আরও কিঞ্চিৎ 

বক্তব্য এই যে, পুস্তকুলিই কেবল সমুদায় বিদ্যার 
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| 'গাধাপু নহে । অনেকে পুস্তক মা পড়িয়াও কতকর্মম! 

এবং বিচক্ষণ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মনুষ্য 

নিরচিত গ্রন্থ অপেক্ষা পরমেশ্বর প্রণীত এই জগন্মগুল 

অতি উৎকুষ্ঠতর গ্রন্থ । ধাহারা কেবল কাল্পনিক 

পুস্তক সকল পাঠেই অহোরাত্র নিমগ্ন থাকেন এবং 

শশবে তী সকল পুস্তক পাঠের উপযোগী বর্ণমালাদি 

শিক্ষা কবেন, কিন্তু সর্ব বিদ্যার আধার এই জগত্রূপ 

রস্থ যে বর্ণমালায় এবং খে ভাষায় লিখিত হইয়াছে, 
তাহা শিক্ষা করেন ম1, তাহাবা কি দুর্ভাগ্য ! তাহারা 

ফেল পুস্তকের ভাষ। শিক্ষা! করিয়াছেন,সুতরাং তাহার! 

'মতক্ষণ পুস্তক পাঠ করেন, ততক্ষণই শিক্ষা! করিতে 

পাঁবেন। সাংসারিক কার্য্যোপলক্ষে যখন তাহাদিগকে 

পৃন্তক পরিত্যাগ করিতে হয়,তখনই ত্তাহাদিগের শিক্ষা 

ও বিরাম পড়ে । কিস্তু যিনি কেবল পুস্তক পাঠ করিতে 
না শিখিয়া এই স্থা্টির বিবিধ ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা 

কবিবার উপায় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ষে কর্ম কেন 

ককন ন! সকলই তাহার শিক্ষাৰ সহকারী হয়। 

চতুর্থতঃ-_বিদ্যার্থিবর্গের অন্তঃকরণে এইরূপ প্রথর 
বিদ্যাভিলাষ উদ্রিক্ত করিতে পারিলেই শিক্ষক কৃতকার্য 

হইলেন। তাহার পর শিশুগণ স্বয়ং বিদ্যাধায়নে 

প্রযত্ববান্ হইবে । তাহাদের আর অগ্ত আমোদে 

উৎস্থকতা থাকিবে না| কিন্তু প্রথমে যে প্রকারে 

অত্যন্ন কালের মধ্যে বালকদিগের ধর্শ-গ্রবৃত্তি বলবতী 
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ড়, বুদ্ধি-পক্তি বিকশিত হয়, এবং কার্ষ্যোগযোনী, 

বিষয়-জ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এম়ত ষত্ব করা-উচিত। 

কারণ বঙ্গীয় বিদ্রযালয় সকলে ধাহারা যন্তানগণকে 

বিদ্যাধায়নার্থ নিযুক্ত করিবেন, তীাহাদিগের অনেকেরই 

এমন ক্ষমত্তা নাই ষে,তম্থজগণকে বহু বৎমর পাঠশালায় 

রাখেন! দ্রেহযাত্র। নির্বাহের সাহাম্যার্থ অভি শীঘ্রই 

তাহাদিগকে বিষয় কার্ধ্যে ব্যাথৃত করিতে হইবে। 

অতএব অধ্যাপক বর্গ! তোষর! শ্বয়ং ইংরাজী বিদ্যা 

লয়ের ছাত্র হও বা কেবল সংস্কৃত শাস্ত্রে শিক্ষা গ্রাথ 

হইয়া থাক, ষদি পাঠাবস্থার পর বিষয়ভ্ঞানের বৃদ্ধি 
না করিয়া থাক, তবে এক্ষণে যে কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছ,. 
 সর্ধতোভাবে তাহার যোগ্য হখ নাই।. যদ্দি পূর্বে 

ইঙ্জরেজ্জী গড়িয়া থাক, তবে কোন্ দেশে কোন্ রা। 

ছিলেন, কে কি নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তদ্বারা/ 

গজাদিগের কি মঙ্গলামঙ্গল হইয়াছিল, ইত্যাদি অনেক 

বিষয়ে তোষাদিগের অবগতি আছে। তোমরা! শুভক্করের 

অনির্ণাত অস্ক সকলও অনায়াষে সাধন করিতে পার। 

তোমরা ক্ষেত্রব্যবহার কাণ্ডেও কিছু মাত্র নান নহ। 

আর অনুমান হয়, পদার্থতত্বেও তেমাদ্িগের কিঞ্চিৎ 

দৃষ্টি আছে। তোমরা এই সকল প্রধান বিষয় জান 
বটে, কিন্তু শঙ্কা হয়, “হগ্তম পঞ্চম কাহাকে বলে? 

কয় বুড়িতে কাহন হয়? জরীপের রীতি কি প্রকার? 
এবং কোন্ সময়ে কোন্ শম্যের চান হয়? এই সকল 



১২ ' শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব। 

অতি সামান্ত বিষয় তোমর! কিছু মাত্র জান ন|। যদি 
বল, এ সকলজানিবার্ প্রয়োজন কি, বালকের পাঠ 

শাল! হইতে নির্গত হইয়া কে কোন্ কর্মে গ্রবৃত্ত 

হইবে তাহার নিশ্চয় নাই--আর আপনাপন কর্শে 

ব্যাপৃত হইলেই তাহারা এমত সকল বিষয়ের মধ্য, 

যাহার যাহা জানা আবশ্যক, শাহ অতি শীঘ্ই অবগত 

হইতে পারিবে । এই কথাই সা বটে। কিন্তু বন 

বিষয়ভ্ঞতার নানা ফল। প্রথমতঃ এ সকল বিষয় কিছু 

কিছু জান! গাকিলে তোমর! ছাত্রবর্গের পিতৃ পিতৃব্যা- 

দির বিশিষ্ট শ্রদ্ধাম্পদ হইবে, ইহাও অল্প লাভ নয়-- 

আর দ্বিতীয়তঃ বালকদ্দিগকে কথ! প্রসঙ্গে অনায়াসে 

অনেক সুশিক্ষা প্রদান করিতে পারিবে । সামান্ত 

বিষয় সম্বলিত যাহা যাহা শিক্ষা করাইবে তৎসমুদ্বায় 

অতি শীপ্বই কার্যকারী হইবে। সেই সকল স্থুনংস্কার 

ঘাবজ্বীবন অপগত হইবে না। আর তোমাদিগের 

মধ্যে ধাহার! সংস্কৃত বিদ্যাসম্পন্ন, তাহাদিগকে কহিঃ 

আপনাদিগের সংস্কৃত শান্তর সকলে জ্ঞান থাকাতেই 

আপনারা এতদ্বেশীয় হিন্দুধন্্মীবলম্বী জনগণের বিশিষ্ট 

মাননীয় হইতে পারেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, আপ. 
নারা বিষয়ানভিজ্ঞতা! প্রযুক্ত বিষয়ী লোকের নিকট 

এক্ষণে যথেষ্ট সমাদৃত নছেন। যে বিদ্যার দ্বার! 
ঘোকের উপকার ন। হয়, সেই বিদ্যার নিয়ত উন্নতিও 

হয় না এবং লোকে তাহার সমাদদরও করে না। 
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পঞ্চমতঃ--বিষয়ভ্রান বিস্তায়ের আব এক গ্রধান, 

ফল এই যে,তদ্বার৷ বাহ্বস্তর ্রীক্ষায় অভিরূচি জন্মে 

এতদেশীর লোক স্বভাবতই তীক্ষ-বুদ্ধি। ইহার! 

অনায়াসে পরচিন্তজ্ঞ হইতে পারেন। ইঙ্গরেজ, মুললমাঁন 

এবং হিন্দু এই তিন জাতীয় বালকের মধ্যে হিন্দু শিশু- 

দিগকেই দর্শনশান্ত্রের তথ্য সকল হ্বল্নিতর প্রমত্্বে 

বুঝাইতে পারা যায়। অস্মদ্দেণীয় লোকের নির্ণীত 

ন্যায় এবং বেদান্ত দর্শনাপ্দ শান্তরও বুদ্ধি-বৃত্তির-পরাকাণ্ঠা 

প্রদর্শন করিতেছে । কিন্তু ঈহ্বাদিগের প্রকটিত ভূগোল, 

পদদার্থ-বিদ্যা, অর্থ-শান্ত্র। ইতিহাস গ্রস্থ কিছুই উত্তম 

মাই। শিক্ষা মুখা তাৎপর্যা এই যে, ইহা ছূর্বল 

মনোবুৃত্তি সকলকে প্রবল করিবে এবং"যাহার] স্বভা- 

১ 

বতঃ প্রবল তাছাদ্িগকে তদবন্ক রাখিবে। অতএব 

এই দেশীয় লোকের অন্তরিক্্রিয় শ্বতাবতঃ অধিক 

অন্তন্্থ,যাহাতে তাহা কাশ্যোপযৌগী ও উভয়-মুখ হয়, 
শিক্ষা-্প্রণালী এমত করা নিতান্ত জাবশ্যক। 

যষ্ঠতঃ_-বিষয়জ্ঞান বিস্তার করায় অপর একটি 

প্রধান ফল দর্শিতে পারে এবং সর্ব প্রকারে যাহাতে 

সেই ফলটা ফলে, শিক্ষক বর্গের এমন করা কর্তব্য! 

এতদেশীয় জনগণ অনেকেই চাকুরী-্প্রয়াসী হইয়াছেন। 
বিজাতীয় একাধিপতি নৃপালদিগের মময়ে অতি সামান্য 

রা্ধ-কাধ্যে নিযুক্ত হইলেও ব্যক্তিবর্গ অন্ত সর্ব্ব ব্যব- 
সার়ী লোক অপেক্ষা অধিক গ্রভূত্ব-শক্তি সম্পন্ন হইত । 

২ 
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সুতরাং রাজকর্া করাই উন্নতি পরায়ণ মাত্রের একমাত্র 

প্রার্থনীয় হইফ্লাছিল। কিন্ত আর কিছু কাল' পরে এরূপ 

হইবে না। দেশ মধ্যে সাধারণ্যে বিদ্য। প্রচার হইলে 

রাজপুরুষদিগের তাদুশ গৌরবের অনেক হানি এবং 
অর্থাগমের খর্বতা হইবে। চাকুরী দ্বারা বিশিষ্ট প্রভূত 
ভয় না, অর্থাগমও অধিক হয় না, দেখিলেই লোকে 

বৃত্তাস্তরে নির্ভর করিবে--এবং জন সাধারণ আপনাপন 

পরিশ্রম স্কার। স্ব স্ব জীবিকা করিতে পারিলেই স্বাধীন- 

স্বভাব, উদার-প্রকৃতি এবং কার্ষ্যে তৎপরমতি হইবে। 

শিক্ষকবর্সেই শুভদ্দিন আপনাদিগের নিকটে আনয়ন 

করিতে পারেন। বিশিষ্টরূপ জ্ঞাত বিষয়েই লোকের 

প্রবৃত্তি হয়, অজ্ঞাত বিষয়ে কখন প্রবৃত্তি হইতে পারে 

না। এক্ষণে বিদ্যালয়ের বালক সমূহ শিক্ষকদিগের 

স্তানে কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত হয় 

না। এই জন্তই তাহীর] কোন ব্যাপারে আগনাদিগের 

প্রবৃত্তি প্রকাখ করিতে পারে না। বিদ্যালয় পরিত্যাগ 

করিয়াই চাকুরীর জন্য লালায়িত হইয়! বেড়ায় | যদি 

বালক কালাবধি নানাগ্রকীর বিষয় বুঝিতে থাকে, 

তবে কেবল ভূতিভূক্ হইবার যত না করিয়া ষে সকল 

কর্মে অর্থ প্রসব হয় তাহাতে নিযুক্ত হইতে পারে। 

আপস 



পাঠশালার শিক্ষা-গ্রদানৈর রীতি । ১৫ 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 
সা প্রা 

[ গাঠশালার শিক্ষকদিগের প্রতি বিশেষ উপদেশ--শিক্ষা 

শাস্ত্রের কতিপয় বিশেষ শুত্র। ] 

৪ 

ূর্ধাধায়ে অশ্মদ্দেশীয় শিক্ষকবর্গের কি কি স্াবণ 

ধাখিয়! কর্ম করা উচিত, ভাহ! সাধান্ণরূপে কথিত 

ছইল। এক্ষণে শিক্ষা-কার্ষের কয়েকটী সছুপায় মবি- 

শেষ বর্ণন করা যাইতেছে । কোন গ্রন্থকার বিশেষের 

মতোল্লেখ কর! এ স্থলে উদ্দেশ নহে । সকল গ্রন্থ' 

কারের মতই দোষ গুণ উভয় মিশ্রিত । বস্ততঃ শিক্ষা- 

বিধায়ক শাস্ত্র নকল পাঠের সর্ব প্রধান গুণই এই যে, 

তদ্দিষয়ে মনোযোগ হওয়াতে আপন আপন বুদ্ধি পরি- 

চালিত হইয়া শিক্ষার স্থুগ্রণালী সমুদায় আবিষ্কৃত হয়] 

ফলতঃ শিক্ষক মাত্রেরই কর্তব্য তাহার] শিক্ষা- 

ঘিধায়ক গ্রন্থ ধকল লইয়া! সর্বদা আলোচনা করেন। 

ধাহারা ইঙ্গরেজী জানেন, তাহাদিগের পক্ষে এই কর্ম 

অতি পহক্ত হইবে, ধেহেতু এ ভাষায় ভাদৃশ গ্রন্থ 

যথেষ্ট পরিমাণে প্রাঞ্ হইবেন 1 কিন্তু ধাহার! ইঙগরেজী 

জানেন না, তাহাদিগের কর্তৃবা আপনাপন স্থানে এক 

এক থানি বহি বান্ধিয়! রাখেন--শিক্ষা সন্বন্ধে যখন যাহা 

কিছু মনে উদ্িটিব, & বহিতে লিথিবেন_-এবং ধাহারা 



১৬ শিক্ষাবিধায়ক গ্রস্তাব। 

এই বিষয় উত্তম বুঝেন, এমত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ 
হইলে এ কথ! উত্থাপন করিয়া তৎসম্বন্ধে তাহার পরা- 

মর্শ গ্রহণ করিবেন। ধাহার] ইঙ্গরেজীতে শিক্ষা-বিধা- 

যক-পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন, তাহারাও এইরূপ 

করিলে বিশিষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইবেন। সমব্যবসায় 

ব্যক্তিদিগের সহিত একত্র হইয়া এই সকল বিষয়ের 

তর্ক বিতর্ক করাও সমূহ ফলোপধায়ক। 

প্রদ্দিন যে পাঠ পড়াইতে হইবে পূর্বে সেই পাঠ 

(দখিম়1! রাখা উচিত । যদি অন্ত পুস্তক হইতে, অথবা 

কোন স্বিদ্কান্ ব্যক্তির স্থানে তদ্বিষয়ের কিছু অধিক 
জানিতে পার! যায়, তাহাও জানা কর্তব্য । অতিশয় 

বোধন্ুলভ পুস্তক পাঠ করাইতে হইলেও এই নিয়ম, 

প্রতিপালন করিয়! চল] উচিত। তাহা করিলেই ছাত্র. 

গণ অল্প কালের মধ্যে অধিক বিদ্যা-সম্পন্ন হইতে 

পারে। বালক কালে শিক্ষকের প্রমুখাৎ গ্রন্থের ব্যাথ্য। 

শ্রবণ করিতে প্রবৃত্তি হয়, কেবল পুস্তক পাঠ করিয় 

কোন খিষয় শিক্ষা করিতে কদাপি তেমন কৌতুহল 
জন্মে না। 

বালকের! শিক্ষকের প্রমুখাৎ নানা বিষয়ের কথা 

শুনিতে ভাল বাসে বটে, কিন্তু ভাহার! অত্যন্ত চঞ্চল- 

মতি, গতএব শিক্ষকের কথায় তাহাদিগের মনোযোগ 

আছে কি না, মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা। করিয়। দেখিতে হয়। 

তজ্ন্ত শিক্ষকের কর্তৃব্য আপনি কথা ক্ছিতে কহিত্ে 



পাঠশ।লার শিক্ষা-গ্রদানের রীতি। ১৭ 

পুনঃ পুনঃ তাহাদিগের প্রতি প্রশ্ন করেন। . এ মকল: 

প্রশ্ন এমন হইলে ভাল হয় যে, তন্বারা বালকদিগের 

মনোযোগ আছে কি না এব£ তাহারা কথিত বিষয় 

বুঝিতেছে কি না, এই ছুই একবারে পরীক্ষিত হয়। 

কোন ক্ষেত্র এমত আছে যে, তাহাতে ছুই তিন 

বত্মর উপযুণপরি এক প্রকার ফসল উত্তম হয় না। 
এক বৎসর ধান্ঠ উত্তম হয়, তাহার পর বৎসর সর্ষপ বৰ] 

কলায় উত্তম হয়, কিন্তু পুনর্বার তৃতীয় বৎসরে ধান্ঠ 

উত্তম হইতে পারে। কৃষকের! এইটা জানে । কিন্তু মন্থু- 

ষ্যের মনেরও যে এ প্রকার একটা গুণ আছে, তাহা 

অনেক শিক্ষক জানেন না। তাহারা কোন এক বিষ- 

ষের কথ! লইয়! অনেক ক্ষণ ধরিয়! বালকদিগের সমক্ষে 

কহিতে থাকেন, এবং শিশুর] তচ্ছবণে অমনোযোগী 

হইলেই ক্রোধাবিষ্ট হয়েন। তাহারা বিবেচন| করেন 

নাযে,এক কথ! এক শ বার শুনিতে শিশুদিগেরও 

বিরক্তি জন্মে! বস্তৃতঃ কোন শান্ত্রবিশেষ সন্বন্বীয় কথায় 

কেবল বিশেষ বিশেষ ক(তিপয় মনোবৃত্তির চালন! হয়, 

স্থতরাং সেই বৃত্তিগুলি শীস্ত ক্লান্ত হইয়া] পড়ে। যর্দ 
সেই সময়ে অন্থ কথার উত্থাপন দ্বারা অন্ত মণোবৃত্তির 

উদ্রেক করা যায়, তাহ! হইলেই ক্লান্তি বোধ হয় না। 

যেমন মধু মক্ষিকাগণ একবারে একটা পুষ্পের সমুদায় 
মধুশোষণ করিয়া লয় না, কখন এ ফুলে কখন ও ফুলে 

বসিয়া মধূপান করে; সুকুমার মতি শিশুগণ ও সেই 



১৮ শিক্ষাবিধায়ক গ্রস্তাব। 

বূপ শীঘ্র শীপ্র বিবিধ বিদ্যার বিবিধ রসাম্বাদন করিতে 

চায়। অতি বৃহত্কায় মৎস্যেরা অগাধ জলে নিবাস 

করে; সফরী অগভীর অধুরপরি আনন্দসহকারে সন্তরণ 

করিয়া বেড়ায়। 

সকল বালকের বুদ্ধি সমান নয়। সকলের স্মততি- 

শন্তিও এক প্রকার নয়। এই জন্য শিক্ষকদিগের 

কর্তবা, এক অভিপ্রায় নানা প্রকারে বাক্ত করিতে 

শিখেন । তাহ। না করিলে এই এক দোষ স্পষ্ট দেখিতে 

পাওয়া যায় যে, ছাত্রের! মকলেই এক প্রকাবে আপ- 

নাদিগের মনোগত ভাব প্রকাশ করে, ভিন্ন ভিন্নরূগে 

বাক্য রচনা করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু পূর্ধেই কহি- 
যাছি, শিগুদিগকে এমন করিয়া! শিক্ষা দেওয়া উচিত, 

যাহাতে তাঙা্দিগের প্রাকৃতিক বুদ্ধি বিকল বাখর্ধ 

ন| হয়। অতএব নান! প্রকারেনিজ মনোগত ভাব 

প্রকাশ কর! স্তবশিক্ষকের একটা প্রধান লক্ষণ। 

বালকদিগকে কোন প্রশ্ন করিলে তাহার যেন 

কেবল না হই! দিয়াই উত্তর শেষ নাকরে। তাহারা 

যেকোন উত্তর করিবে, তাহ! কর্তা কর্ম ক্রিয়া বিশিষ্ট 

একটী ৰা তদধিক সম্পূর্ণ বাক্য হওয়! আবশ্যক। 

যাহার! সর্বদ! না ই! তেই উত্তর সমাপন করে, তাহার! 
কথন বাক্পটুতা প্রাপ্ত হয় না। সহ বিদ্যা থাকি- 

লেও তাহারা কখন আপনাদিগের মনোগত ভাব 

স্ুন্দররূপে প্রকাশ করিতে গারে না। 



পাঠশালার শিক্ষা-প্রদানের রীতি । ১৯ 

বালকের কোন প্রশ্নের উত্তর করিতে ঠেকিলে . 

শিক্ষক তৎশ্রেণীস্ত অপর বালক গুলিকে সেই প্রশ্ন 

জিজ্ঞাসা করেন, এবং যে কেহ াছার সদুত্তর করিতে 

পারে, তাহাকে উচ্চস্থান প্রদান করেন। এই রীতি 

মন্দ নহে। কিন্তু শুদ্ধ এই পর্য্স্ত করিয়াই নিবৃত্ত হওয়। 

উচিত নয়। যে প্রশ্নে বালকের ভ্রম হইয়াছিল, তাহা 

পুনর্ধার এমন করিয়। জিজ্ঞাসা করা কর্তবা, যাহাতে 

ট্ী ভ্রম আপনা হইতেই দূর হয়। অর্থাৎ এ প্রশ্নে যে 

বিষয় লক্ষিত, তৎসংস্রিষ্ট আর শত শত বিষয় আছে। 

এমত কৌশল” করিয়! সেই নকল বিষয় জিন্ঞাসা 

করিতে হয়, যাহাতে বালক আপনার ভ্রম আগনি 

দেখিতে পায়। এই রীতি অবলম্বন না| করিলে শিশু, 

দিগের স্বৃতিশক্কিমাত্রের প্রাখর্ধ্য জন্মিতে পারে, কিন্ত 

বুদ্ধ-স্কর্তি উত্তম হয় না। 

বালকের! কথ! কহিতে কহিতে কোন অগুদ্ধ 

প্রয়োগ করিলে তাহ! অণ্ুদ্ধ হইয়াছে, সর্বদা এমত 

প্রকাশ করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। শিক্ষক 

আপনি গুদ্ধ করিয়। দেই প্রয়োগ করিলেই সম্পূর্ণ ফল, 

দর্শে। মন্থুষ্য মাত্রেরই অনুকরণ বৃত্তি অত্যন্ত বলবত্তী, 

উপদেশ গ্রহণেচ্ছা ভাদৃশ প্রবল নয়। 

পেষ্টালোজাই নামক কোন সুবিখাত শিক্ষা-শাস্্র 

কার কহেন, বালক মকলকে কৌশল ক্রমে বিদার্থ 
করিৰার ষত্ব করা বিধেয়। বিদ্যাত্যাম করাইবার 
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, নিমিত্ত ভয় প্রদর্শনাদি রূক্ষ উপায় অবলম্বন করা 
বিহিভ নহে। ক্বিখ্টর নামক অপর কোন মহ্থামহোপা- 

ধায় কহিয়াছেন যে, শিশুদিগের মনেও কর্তব্য কর্তব্য 

বোধ জন্মাইবার চেষ্ট। কর! আবশ্যক । অতএব সর্বদ] 

ছলে কলে কৌশলে বিদ্য! শিক্ষা করাইবার চেষ্টা করা 

বিহিত নহে । এই পাঠাভ্যামটা তোমার অবশ্য কর্তব্য, 
অতএব তোমাকে করিতে হইবে, এইরূপ অম্পুক্ঞা ম্বারা 

বিদ্যার্থীর্দিগকে বিদ্যাত্যাসে নিযুক্ত কর৷ স্ুুযুষ্তিসিদ্ধ । 
অনুমান হয়, ইহাদিগের প্রদর্শিত উভয় পথের কোন- 

টিই সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য নহে। পাঠের প্রথমাবস্থায় 
পেষ্টালোজাই মহাশফের রীতি অবলম্বন কর! একান্ত 

আবশ্যক--ক্রমশঃ রিখ্টর মহোদয়ের নিয়মানুযায়ী 

হুইতে পারা যায়। কিন্তু শিক্ষক, শিষ্যবর্গের সম্পূণ 
প্রীতি, ভক্তি ও বিশ্বাম ভাজন না হইলে এই উভয় 

উপায়ের কিছুই কোন কার্যকারী হয় ন। 

অপরন্ধ ইহাও বিবেচনা কর উচিত যে, সংগীত 

যেমন আমাদিগের শ্রবণেন্দ্িয়ের গ্রীতিকর, আলোক 

দর্শনেত্ত্রিয়ের আননাকর, পরিমিতাহার সমুদায় শরীরের 

তৃথ্থিজনক, তেমনি জানোপাঞ্জন এবং ভ্ঞানালো- 

চনাও অস্তরিন্দ্িয়ের সম্পূর্ণ আননাদায়ক হওয়! উচিত। 

অতএব যেস্তলে দেখা যায় কোন বালক পাঠাভ্যাঁসে 

অনিচ্ছা গ্রকাশ করিতেছে, তথায় তাহার হুষ্টতা বিবে- 
চনা না করিয়া তাদৃশ অনৈনর্গিক প্রবৃত্তির কারণান্তর 
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অনুসন্ধান কর! বিধেয়। সেই কারণানুসন্ধান করিতে 

গেলে প্রায়ই দেখ! ধায় যে, শিক্ষক সেই বালকের 
প্রকৃতি যথার্থ অন্থুভব করিতে পারেন নাই, কিন্বা 

ত্ৰাছাকে অধিক কঠিন পাঠাভ্যাসে নিখুক্ত কবিয়] 

ভিলেন, অথবা অন্ত কোনরূপে শিক্ষকের গ্রমাদ উপস্থিত 

হইয়াছিল; সেই গ্রমাদ্দ নিবারণ করিয়। পুনর্ধার 

বুঝিয় চলিতে পারিলেই শিশু অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ- 

পুরঃসর কর্তবা সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। 
বালকদিগকে কোন কিছু শিক্ষা করাইয়া, সেই 

বিষয়টা জানিবার প্রয়োজন বুঝাইয়। দেওয়া আবশাক। 
এইরূপ বুঝাইয়! দিলে পাঠ গ্রহণে সমধক আগ্রচ 
।হয় এবং নিশ্রয়োজনীয় কর্মে সময়াতিপাত করা 
অন্থুচিত বোধ হইতে থাকে । যাহাতে আপনার বা 
অন্যের উপকার দর্শে, এমত সকল বিষয়েতেই কি 
শিশু, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, মন্গুযযমাত্রেরই বিশিষ্ট মনো- 
যোগ হইয়! থাকে। 

কোন বুদ্ধ, মৃত্যুকালে আপনা অমেতবায়ী 

সন্তানকে কহিয়াছিলেন প্বাপুরে ! প্রতাহ ঘর খরচের 
থাতা খানি দেখিও”। কথিত আছে, তাহার সন্তান 
নিয়ত পিতৃ-আল্ঞ! গ্রতিপালন করিয়া অব্নকালেই অতি 
স্থমিতব্যয়ী হইয়াছিল। অর্থব্যয়ের খাত। অনেকেই 
দেখে | কিন্ত যাহা হইতে ধর্মা-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুবর্গ 
উৎপন্ন হয়, মহ্থষ্যের এমত অমূল্য জীবন যে, ওরে 

এক দিদির দ1575 রি 
ও 
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ধারিত হয়, াহার খাতা কেহই রাখে না। অতএব 

বাল্যাবধি সময়ের মিচ্চবায়িতার শিক্ষা গ্রর্দান করা 

অত্যন্ত গ্রয়োজনীয়। উজ্জন্ত পৃষ্ঠান্তরে “আত্ম- 

পরীক্ষা” নামক একখানি দৈনন্দিন পুস্তকের আদর্শ 

প্রস্তুত হইল । যদ্দি ভাল বোধ হয়, শিক্ষকের] বালক- 

দিগকে এরূপ এক একখানি প্রস্তক প্রদান করিবেন, 

এবং ভাহাতে এ আদর্শের অনুরূপ লিখাইবেন | 

প্রথমেই এইরূপ “আত্মপরীক্ষা* পুস্তক না দিয়া 

ইহার কিঞ্চিৎ পবিবর্ঘ করিয়া দেওয়া ভাল। অর্থাৎ 

একবাবেই শারীরিক ও মানসিক সমুদায় নিয়ম 

প্রভিপালনের গ্রাতি শিশুদিগের মনোযোগ হওয়া 

সম্ভব নহে।. অতএব প্রথমে কোন একটা বা ছুটা 

নিয়ম কতবাব প্রতিপালিত ধা লঙ্ঘিত হইয়াছে, ইহাই 

লিখান সৎপরামর্শ। ক্রমে ক্রমে নিয়মের সঙ্খ্যা বৃদ্ধি 

করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে এবং তাহা হইলেই 

সখুদায় নিয়ম সুচাফুরূপে ভ্বাগত হইয়া আসিবে। 
একেবারে অনেক ব্যবস্থা প্রতিপালন করিবার চেষ্ট। 

করিলে সেই চেষ্ট। বিফল হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবন! হয়। 

ইহাতে কেবল সময়ের সদ্ধায় করিতে শিক্ষা হইবে : 

এমত নহে । শৈশবাবধি নিজ নিজ অস্তঃকবণ-বৃত্তি 

গরীক্ষা করাও-অভ্তান্ত হইয়। আদিবে। যে সকল 

বালক লিখিতে শিখে নাই, তাহাদিগকে উক্ত পুস্তক 

দেওয়া নিক্ষল। শিক্ষক আপনি এরূপ একখানি 
ছু 

এসি. এল 5০ ৬৭ 

০ 
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পুস্তক রাখেন, ইহা জানিতে পার্রিলেই তাহাদিগের 

সমগ্র ফল দরশিবে। যেনেক। লাক্ এবং ফাঙ্কলিন্ 

ইঙ্ারা সকলেই একমত হইয়! এই প্রকীর বহি প্রস্তত 
করিয়! রাখিবার বিধি দিয়াছেন। বিশেষতঃ শেষোক্ত 

যহান্থভাব স্বয়ং কৃতকর্মা হইয়া ইহার গুণ বুঝিয়। 

ছিলেন। বিলাতীয় মাময়িকশিক্ষা-পত্রিকাতেও বিদ্যার্থ 

বালকদ্দিগকে এ রীতি ক্রমে শিক্ষা প্রদান করিবার 

উপদেশ আছে। অতএব অনুমান হয়, বিবেচক ও 

সুধীর ম্বভাব শিক্ষক এই উপায় দ্বারা অপরিমিত 

উপকার দেখাইতে পারেন । কিন্তু ইহা আন্ুরিক তেষজ 

নহে যে, একবার ব্যবহার করিলেই উপকার বোধ 

হইবে, ইহা সেব্য ওষধের স্তায় নিত্য ব্যবহাধা। 
্ পূর্বোক্ত দৈনন্দিন পুস্তকোপলক্ষে আরও বক্তব্য 

এই যে, বালকের! অনেকেই স্বভাবতঃ পরিহায়প্রিয় 

তয়, অতএব শিক্ষক এ বহি লইয়! যেমন গানভীর্ধা অৰণ 

লশ্বন করিবেন, শিশুগণ প্রথয়তঃ সেরূপ না করিলে না 

করিতে পারে। কিন্ত এই বৈষম) দেখিয়াই উক্ত কার্য 

পরিত্যাগ কর! অন্্চিত। প্রতি সপ্তাহে তাহাদিগের 

পুস্তকগুলি লইয়! একএকবার সংগোপনে পরীক্ষা করিলে 

ভাল হুয়। যদি কেহ কোন দিবস কিছু না লিখিয়া থাকে, 

তবে যত স্মরণ হয়, তদ্দিবসের কর্ম ষেইক্ষণে তাহাকে 

লখান উচিত। আর কেহ কোন বিষয় যাঁদ মিথ্যা লিখি" 
[ছে বোধ হয়, তবে অতি সাবধানে সংগোপনে তাহার 

হানে এ বিষয়ের তথ্যান্সন্ধান করা আবশ্যক । 
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বালকদিগের কোন দোষ জানিতে হইলে বা তজ্জন্ত 

তাহাদিগকে উপদেশ দিতে কিম্বা ভর্ধপনা করিতে 

হইলে প্রায় সর্বদাই তৎকাধ্য সংগোপনে করা বিধেয়। 

লক্জাভয় অনেক ছুক্ষশ্ট্ের নিবারক, অতএব যাহাতে সেই 

তয়টী না ভাঙ্গে, এমন করিয়া চল! আবশ্যক । অপিচ, 

যদি বালক কোন ছুষ্বর্্ম করিয়া আপনার দৈনন্দিন 

পুস্তকে লিখিয়। থাকে, শিক্ষক যেন সেই ছুষ্কণ্মের উপ. 

লক্ষে তাহাকে কোন তিরস্কার না করেন, প্রত্যুত 

তজ্জন্ বালকের যে অন্ৃতাপ হইয়াছে, তাহা মিষ্টবাক্য 

দ্বার৷ উপশাস্ত করিবার চেষ্ট! কর! উচিত। 

হইটী বালকের দৈনন্দিন বাই লইয়া পরস্পরের 

তুলনা কৰা অতি অকর্তৃব্য। এক জনেরই ছুই বহি 

লইয়। তুলন| করিলে হানি নাই--বুঝিয়া করিতে 

পারিলে বরং তাহাতে উপকার দর্শে। |] 

কোন কোন শিক্ষক ছাত্রবর্কে কোন বিষয় 

একবারের অধিক বুঝাইয়া দিতে হইলেই বিরত্ব 

হন। তাহার! শ্মরণ করুন যে, ইউরোপ ও আমে 

রিক খণ্ডে অন্ধ, বধির, মূক প্রভৃতি বিকলেন্ত্ি 

সকলেরও অধ্যাপনার্থ অনেকানেক পাঠশাল! আছ 

এবং ছাত্রবর্গ সেই মকল পাঠশালায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয় 

আপন আপন পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতা গ্রাপ্ত হই 

তেছে। এসকল বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ কেমন মহিষু 

তাহাদিগের ছাত্রবর্সকে কোন সামান্ত বিষয় বুঝ 
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ইবার নিমিত্তও. কত ষত্ব এবং কত পরিশ্রম করিতে হয়; 

আমারদিগের কাহাকেও তাহার সহআংশের একাংশ 

করিতে হয় না। তথাপি আঁমরা বিরক্ত হই । আমা- 
দিগের সহিষুতাকে বিকৃ! যখন কোন কথা ছুই বার 
চারি বার বলিলেও বালকের! বুঝিতে না পারে, তখন 

আপনাদিগেরই ব্যাখ্যার দোষ হইতেছে, ইহাই বিবে- 

চনা করিয়! ভিন্নপে ব্যাখ্যা করা উচিত!- বাপক-, 

দিগকে নির্বোধ বলিয়। তিরস্কার বা উপেক্ষা কর! বিধেয় 

নহে আর যদি তাহার নির্বোধই হয়, তথাপি তাহা- 
দিগের বুদ্ধিন্ক,র্তি করিবার জন্তই তাহারা আমাদিগের 

হস্তে স্তস্ত হইয়াছে, অতএব বিরক্ত হইলে অবশা 

কর্ভব্যেরই অন্থাভাব হয়। ূ 
কথন কখন বিদ্যালয়ে বালকদিগের পরম্পর বিবাদ 

উপস্থিত হম্ন। তখন অধ্যাপকের নিকট অভিষোগ 
হইয়! থাকে। অধ্যাপকের কর্তৰা বিশিষ্ট মনঃসংযোগ. 
পূর্বক এ সকল বিবাদের মীমাংসা করেন। “ছেলেয় 
ছেলেয় ঝগড়া” বলিয়! তাহাতে উপেক্ষা কর! উচিত 
নহে। কোন শিক্ষাশান্ত্রের মতে বাদী প্রতিবাদীর 
সমকক্ষ দল হইতে “জুরি? নির্ধারণ করিয়া & সকল 
বিবাদের নিষ্পত্তি করা বিধেয়। কিন্ত অনেক স্থলে 
দেখিয়াছি এ নকল বালকষ্জুরি, ধর্মাধিকরণ স্থলের 
“বয়োবৃদ্ধ ভুরিদিগের অপেক্ষা অধিক কাধ্যকারী নহে! 
অতএব অনুমান হয়, বালকদিগের সাফ্লাতে শিক্ষক 

৫ 
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আপনি বিচার করিবেন, ইহাই সৎপরামর্শ। জুরি 
নির্ধারণের যে ফল, তাহা বালক সমূহের সাক্ষাৎকারে 

বিচার করিলেই সপ্পূর্ণ ফলিবে। 

শিক্ষকবর্গকে যেমন “জজের, কর্ন করিতে হয়, 

তেমনি কখন কখন তাহাদিগের প্রতি “মাজিষ্টেটা? 

তারও পড়ে । অর্থাৎ সময়ে সময়ে অপরাধী বালক: 

দিগের প্রতি দও বিধান করিতে হয়। এগুলি বড় 

কঠিন সময়। বালকদিগের প্রতি কখন দৈহিক দ্ডের 
আবশ্যকতা হয় কিনা, ইহা নিশ্চয় করা ছুঃসাধ্য। 

বস্ততঃ বে ষে গ্রকার দণ্ডের রীতি দেখিয়াছি বা গুনিয়াছি 

তাহার কোনটাই সম্পূর্ণ দোষ শুন্ত বোধ হয় নাই। পরস্ত 
প্রায় কল শিক্ষা-শান্ত্রকারই দৈহিক দণ্ডের নিন্ম! 

করিয়াছেন-_-আর ইহাও দেখিতেছি যে, ষেবালককে 

একজন অধ্যাপক অতি হেয় বোধ করিষ্বা পরিত্যাগ 

করিয়াছেন, সেই বালকই আবার অন্ত অধ্যাপকের 

নিকট স্ুৃশিক্ষা সম্পন্ন ও সুশীল হইয়াছে । অতএব 

যেখানে দৈহিক দণ্ড না করিলে হয় না, এমন বোধ 

চইবে, তথায় শিক্ষকের কর্তব্য আপনার পরাভব স্বীকার 

করিয়া বালককে অন্ত পাঠশালায় প্রেরণ করিবার 

পরামর্শ দেন। 

যদি অনেকগুলি শিশু এক সময়ে এক প্রকার 

€দাষে দোষী হইয়া থাকে, তবে শিক্ষক অতি সাবধান 

₹ইয়। তাহার্দিখের গ্রতি দগুগ্রণক্সনে গ্রবৃত্ত হইবেন। 
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অনেকে যাহ! করে দেই কর্ম করিতে কাহারও অধিক 

লাজ! হয় না। অতএব অপরাণ্ধী বাঁলকেরা ষেন আপনা” 

দিগের দল অন্ডি বুহৎ এমনটা কোন গ্রকারেই জানিতে 

না পারে। কোন বিদ্যালয়ে একটা শ্রেণীর বালকগুলি 

অনেকেই একেবারে গোলমাল করিয়! উতিয়াছিল। 

শিক্ষক তুদ্ধ হইয়া] ভাহাদ্দিগের লকলকে দণ্ডায়মান 

ইয়া থাকিভে আদেশ করিলেন। বালকের এ 

দণ্ডাজ্ঞা শরবণমাত্র যে প্রকার আনদ্দযুক্ত হইয়। গাত্রো- 

খান করিল এবং দীড়াইয়। পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ 

করিতে লাগিল, আহাতে এ দও্-বিধান হওয়াতে 

ভাহায়া থে আপনাদিগকে কিছুমাত্র অবমালিত বোধ 

করে নাই, ইহার কোন পন্দেহ রহিল মা। বরং এ 

শ্রেণীর মধ্যে যে কয়েকটা শিশু গোলমাল করে নাই, 

তভএব দাড়াইতেওু পায় নাই, গাহারাই কিঞ্চিৎ বিষন্ন 

হুইয়। বঙ্গিয্পা রহিল। এবন্প্রকার দণ্ডের কিছুমাত্র গুণ 

নাই, প্রভ্যুত অনেক দোষই আছে। 
শ্রেণীর মধো যে বালৰগুলি ম্ুশীল ও মনোযোগী, 

শিক্ষক স্বভাবতই ভাহাদিগের প্রতি অধিক স্নেহবান্ 

ছন। এ স্সেহ প্রকাশ করা কর্তব্য নছে। কিন্ত 
ধাহার! শিক্ষা কার্ধোয ভুক্তভোগী তাহার। বিলক্ষণ জানেন 

যে, উহা! গোপন করাও অত্যন্ত কঠিন। যদি কথা 

ন| হয়, তথাপি এদ্সেহ কার্য দ্বার! প্রকাশিত হুইয়। 

পড়ে। এমত স্থলে শিক্ষকবর্গের স্মবণ কর] কর্তব্য যে, 
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তীক্ষ-বুদ্ধি পরিশ্রম-শালী বালকগুলি আপন] হইতেই 

অনেক শিখিতে পারে । অতএব তাহাদিগের প্রতি 

অধিক মনোধোগীন! হইয়া যাহাতে অল্পবুদ্ধি ভীক- 

স্বভাব গুলিকে সুশিক্ষিত করিতৈ পারেন, তাহারই 

চেষ্টা করা! উচিত। সর্বদা এই সংকল্প মনোমধ্ে 

জাগরূক থাকিলে, শিক্ষকবর্গ যেমন অনুক্ষণ সুবোধ 

বালকদিগের প্রতিই মনোযোগী হইতেন, আর সেই 

পপ হইবেন নাঁ। যাাদিগকে নির্বোধ বা দুর্বোধ 

'ভাবিতেন, ক্রমে ক্রমে তাহার্দিগের মধোও অনেক 

গুণ দেখিতে পাইবেন। অপিচ ইহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি 
সকলই সম্পূর্ণরূপে স্বগ্রকাশিত বোধ হওয়াতে বিশিষ্ট 

আনন্দানুতব হইবে। ন্ুত্তরাং এমন শিশ্ষক কখন 
' পক্ষপাতী হইতে পারিবেন ন!। 

_ বালকের! শ্রেণীবদ্ধ হইয়! বসিলে প্রায় তাক্কা- 

দিগের মধ অনেকে বহুক্ষণ অধোবদন' হইয়। থাকে । 

ছুই একটা অত্যন্ত মৃহম্বভাব প্রযুক্ত এইরূপ হয়; কিন্তু 

অধিকাংশেরই ইচ1 অন্যমনস্কতার চিহ। বিশেষতঃ 

অধোবদন হওয়া নির্দোষ বালকের স্বভাব সিদ্ধ নহে। 

এই দোষ সংশোধনার্থ শিক্ষকের কর্তব্য কেবল একটী 

বা ছুইটী বালকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! কথোপকথন না! 
করেন। অনেক উত্তম অধ্যাপকেরও এই বিষয়ে 

বিশেষ অবধান নাই। তজ্ন্য তাহাদিগের শিক্ষিত 

কতিপয় ছান্র অন্তি সুব্যুৎপন্ন ছয়, অপর গুলির কিছুই 
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হয় না। যদি শিক্ষকেরা সর্ব. আসনে উপবিষ্ট: 

ন| থাকিয়৷ বালক শ্রেণীর মধ্যে বেড়িয়৷ বেড়ান, তাহা 

হইলে তাহাদ্িগের এই দোষ সংশোধন হইতে পারে 

এইরূপ চঙ্ক্রমণের আরও মনেক গুণ আছে। 

অন্তমনস্কতা দোষ নিবারণের জন্য এবং ভীরু-স্বভাব' 

ও দুর্বল শিশুগুলিকে সাহসিক এবং সবল বালকগণের 

সহিত একত্র শিক্ষাঃসম্পন্ন করিবার জন্ত জঙ্ষ্রেণি প্রভৃতি... 

দেশে আর একটি উপায়াবধারণ হইয়াছে। অন্মদ্দেশেও . 

সেই রীতি প্রচলিত. ছিল।. কিন্তু ইঙ্গরেজী বিদ্যা- 

লয়ে প্রথা নদর্শনে তাহ! এক্ষণে অনেক স্থলে অনা-. : 

ত হইতেছে । পুনর্ধার সেই প্রথ| অবলম্বন কূর! 

বিধেয়। উহাকে “যুগপত্, পাঠধারা” বলা যাইতে : 

গারে। উহার অনুযায়ী হইয়া সকল বালকেই একে-' 

বারে পাঠ বলে, একেবারে প্রশ্নের উত্তর করে, একেশ-' 

বারেই আপনাদিগের অঙ্ক বা লিপি প্রদর্শন করে-_ 
কহ অগ্রেকেহু পশ্াাতে করে না। স্থানাস্তরে যে 

কএকটি পাঁঠ গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহ 

এই ধারার অনুক্রমেই লিখিত হইয়াছে। 

কেন কোন শিক্ষক এমত উগ্রশ্বভাব ব1 স্বকার্ধ্য- 

5ৎ্পর যে, তাহার! নির্বোধ ব। অলস ছাত্রবর্গের প্রতি 

একেবারে দ্বেষভাব-সম্পন্ন হইয়া উঠেন, তাহাদিগের 
প্রতি সর্বদাই কটু বাক প্রয়োগ করেন, এবং পাঠ 

ঠালে তাহাদিগের ভ্রম হইলে কখন কখন বাঙ্গ করিয়া 
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থাকেন। এই গুলি অত্যন্ত দোষ। শিক্ষকের এমন 

দান্ত স্বভাব হওয়া! আবশাক যে, কদাপি ক্রোধ প্রকাশ 

না হয়। মধুর, অনুচ্চ, গ্রীতি'জনক ভাষা ব্যবহার করা 
আচাধ্যদিগের প্রতি দর্বধদেশে সর্বকালে বিধেয় 

বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে। ২, 2 ৫৪ 

পূর্বেই কহিয়াছি বালকদিগের সহিত শিক্ষকের 

গ্রণয় কর! কর্তব্য। এই কথ! সকলেরই অন্ুমত 

বটে। কিন্তু ইহ! প্রতিপালনের উপযুক্ত কর্ করায় 
প্রথমতঃ অনেকের প্রবৃত্তি হয় না। পিতা পুণ্রের' 

যেরূপ ব্যবহার গুরু শিষ্যেরও সেইরূপ হওয়া উচিত, 
কিন্ত এখনও এই দেশে পিত! পুত্রের মধ্যে পরম্পারের 

প্রণয়সাধন চেষ্ঠা অতি অন্ন স্থলেই দেখিতে পাওয়! 
যায়। পাছে পুত্রের নিকট কিছু সন্ত্রমের ত্রুটি হয়, এই 
ভয়ে অনেকেই স্ব স্ব সম্তানগণের সহিত অধিক মিলিত 

হইতে চাহেন না। আমার কাছে বমিয়। পড়া গুন! 

করুক এবং চক্ষুর বাহির হইয়! থেল1 দেল! যাহা ক. 

রিতে হয় করুন, অধিকাংশ লোকেই সন্তাণ এৰং শিষ্য 
বর্ণের পক্ষে ইহা পথ্য বিবেচনা করেন। কিন্তু এইরূপ 

বিবেচন| করেন বলিয়্াই বালকদিগের ক্রীড়া তাহা- 
দিগের পাঠের প্রতিবন্ধক হয়,এবং শৈশবাবস্থাতেই এত 

কুসংস্কার জন্মে। যদি শিক্ষকেরা বালকদিগের ক্রীড়ার 
সংসর্গা হন, তাহা হইলে এ নকল দোষ কিছুই হইতে 
পারে না। ক্রীড়াও নান স্শিক্ষার সহকারিণী হয়, 

এবং বাল্যাবধি ছুশ্রবৃন্তি দমনের ক্ষমতা জম্মে। ৃ 
॥ 
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কথায় বলে. “ছেলের সঙ্গে থেকে ছেলে হইতে হয়? | 

এই কথ। অতি যথার্থ, এবং যে শিক্ষক সর্বতোভাবে 

আপনি “ছেলে মানুষ? হইতে পারেন, তিনিই স্বকাধ্য 

নির্বাহ করিতে সর্বাপেক্ষা! সক্ষম হন। অনেক স্তলেই 

দেখ। গিয়াছে যে, বন্ড বড় পণ্ডিতের শিশুদ্বিগকে স্ুুশিক্ষা 

গ্রদান' করিতে পারেন না। তাহারা বড় কথাকে 

ছোট করিয়া বলিতে পারেন' না। বরং ছোট কথ! 

তাহাদিগের মুখে বড় হইয়া উঠে। কিন্তু বালকদিগকে 

কোন বিষয় শিক্ষা করাইতে হইলে আপনাকে সেই 

বালকের স্থানীয় হইয়৷ দেখিতে হয় যে, ইহার স্তায় 

অল্প বুদ্ধিকে কি প্রকারে তাদৃশ বিষয় শিক্ষা দেওয়া 

যাইতে পারে? এইরূপ বিবেচনা করিয়া এ কঠিন 

বিষয়টি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অল্পে অল্পে শিশুর হৃদগত 

করিয়া দিতে হয়। ইহাই স্ুশিক্ষকের অতি বিচিত্র 

শক্তি । এই শক্তিটি স্বাভাবিক, ইহা! শিক্ষা এবং বত 

ছ্বার। বর্ধিত হইতে পায়ে, কিন্ত যাহার নাই তাহার 

মনোমধ্যে কদাপি নৃতন স্থষ্ট হইতে পারে না। 
ক্রীড়া! কালে বা অন্য সময়ে বালকর্দিগের কোন 

দোষ দেখিলে তাহার নিষেধ করা তৎক্ষণাৎ বা সময়া- 

স্তরে কর্তব্য? কতক দোষ এমত যে, তৎক্ষণাৎ নিষেধ 

ন করিলে বর্ধিত হয়, কিন্তু অধিকাংশই কিঞ্চিৎ কাল 

বিলম্বে নিষেধ করিলে তাল হয়। 

শিক্ষকদিগের কর্তব্য আপনারা ঠিক্ সময়ে আইসেন 
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এবং ঠিক্ সময়ে যান। কনাচিখু সময়ের ব্যত্যয় না 

হয়। বালকদিগের হাজিরা লইবার ও অন্ঠান্ত প্রাত্য- 
হিক কর্ম করিবারও সময় নির্দিষ্ট করিয়। রাখ! উচিত। 

বিদ্যালয়ের বহিগুলি ও অন্তান্ত উপকরণ সমস্ত যেন 

কিছুই বিশৃঙ্খল না হইয়া থাকে। ফলতঃ শিক্ষকেরা 

ছাত্রবর্গকে যে যে গুণ সম্পন্ন করিতে চাহেন, আপনারা 

সেই সমুদায় গুণ সংযুক্ত হইবার চেষ্টা করিবেন। 

কল কর্মই নিয়ম নিবদ্ধ হইয়া করা কর্তব্য, কিন্তু 

সেই সকল নিয়মের যত অল্প আড়ম্বর হয় এবং অঙ্গ 

সঙ্ঘ্য। হয় ততই উত্তম। নিয়মগুলি কথন লঙ্ঘনীয় 

' হু না, এই সংস্কার জন্মাইবার চেষ্টা করাও একান্ত 

প্রয়োজনীক্ব। তজ্জন্ত তর্জন গর্জন করা বিশিষ্ট ফলোপ- 

ধায়ক নহে, বরং কোন নিয়মের লঙ্ঘন হইলে সেই 

নিয়মটা গ্রতিপ্রালন করাইয়! কার্ধ্য করাণ উচিত। 

সব্বদা এইরূপ করিলে কোন বালক আর স্বেচ্ছাভঃ 

নিপ্নম লঙ্ঘন করে না, এবং যদি কেছ.ভ্রম প্রযুক্ত করে, 

তাহারও নিয়ম পালন করা ক্রমশঃ অভ্যন্ত হইয়া যায়। 

যাহার! গবর্ণমেন্ট স্কুল সকলের শিক্ষা-গ্রথ! দেখি- 

য়াছেন, তাহারা জানেন যে, এ মকল বিদ্যালয়ের 

শিক্ষকের! স্ব স্ব শ্রেণীভুক্ত ছাত্রগণকে একটি একটি 

পাঠ দেখাইয়া! দেন,এবং পরদিবসছাত্রেরা পাঠ অভ্যাস 

করিয়া আপিয়াছে কি না, প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা করেন। 

এই রীতি অবলম্বন করাতেই উক্ত পাঠশালা সকলে 
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ধিক কাল না পড়িলে প্রায় কিছুই শিক্ষা হয়না। 

অতএব বঙ্গীয় বিদ্যালয় নকলেবু শিক্ষকদিগের অব্ঠয 

কর্তব্য যে, ঠাহারা বালকগণকে তাহাদিগের পাঠ বলিয়া 

দেন এবং পরদিবস সেই পাঠ অভ্যাস হইয়াছে কি 

না ? পুনর্ধবার পরীক্ষা করেন_-অপিচ যাহাদিগের পাঠ 

অল্প তাহাদিগকে পাঠশালাতেই প্রতাহ দুই তিনটা 

পাঠ অভ্যাস করাইতে যত্ব করেন। 

পরিশেষে আরন্ডনামক কোন প্রসিদ্ধ অধাপক স্বীয় 

বাবসায়ে যে যে গুণের বিশিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুভব 

করিয়া লিখিয়াছেন তাহার সেই লিপ্যর্থের জন্ুবাদ 

করিতেছি। তিনি কহেন « ধর্শপরায়ণতা, কার্ধা- 

তৎপরতা, শারীরিক এবং মানমিক বল, বালকের ন্যায় 

সারল্য, তথ! গাস্তীর্ধ্য, নঅতা, বিদ্য। এবং দাক্ষিণা, এই 

সকল গুণ না থাকিলে কোন ব্যক্তি স্ুশিক্গক হইতে 

পারেন না। কিন্ধ এই সমুদায় মাদগুণাল্কৃত পুরুষ 

প্রায় পাওয়া যায় না। এমত লোক অত্যন্ত ছুশ্রাপ্য 

বটে, তথাপি ধাহারা শিক্ষকের কর্মে গ্রবৃত হইয়াছেন 

টাছাদ্দিগের অবশ্য কর্তবা যে, আপনার এই সমুদায়' 

গুণশ্দম্পনন হইবার যথা সাধ্য চেষ্টা করেন *। 

১ 



৬৪ শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব । 

তৃতীয় অধ্যায়। 

[ লিখন এবং গঠন শিক্ষার বীতি_-তদ্বিষয়ে কাষ্ঠফলকের 

বাবহার-ধ্বনির ধারা । ] 

৫৯22২ 

বাঁলকেরা পাঠশালায় "লেখা পড়া” শিখিতে যায়। 

ডাহাদিগকে, ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি আর যাহ! যাহা! 

শিক্ষা দেওয়! যাউক, দকলই এ লেখ! পড়ার ১ অঙ্গ- 

মাত্র অথবা তাহার পশ্চাদ্ধন্ী। অতএব শিশুদ্দিগকে 
কি প্রকারে উত্তমরূপে পড়িতে এবং লিখিতে শিখা ইতে 

পারা যায়, তাহ] কিঞ্চিৎ বাহুল্যরূপে বর্ণন করিতে 

গ্রবুন্ত হওয়া যাইতেছে 

বাঙ্গালায় পড়া এৰং রেখা! একবারেই শিক্ষা দেওয়! 

বিদেয়।  এতদেশীয় প্রাচীন পাঠশাল! সমস্তে এই 

রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু ধাহার! ইংরাজী বিদ্যা- 

লয়ের প্রথারই একান্ত বশবর্তী, তাহার! ক্রমে ক্রমে 

এঁ রীতি পরিত্যাগ করিয়। ইংরাজী রীতি যে, প্রথমতঃ 

কেবল পড়িতে শিক্ষ। দেওয়! তাহাই ভবলম্বন করিতে" 

ছেন। তাহার! বিবেচন। করুন, ইংবাজীত্ে দুষ্ট প্রকার 

অক্ষর প্রচলিত আছে। ইংরাঞ্দিগের পুস্তক সমস্ত 

এক প্রকার অক্ষরে মুদ্রিত হয়, আর তাহাদিগের হাতের 

লেখ! মন্য প্রকার। স্থতরাং ইংরার্জীতে লেখায় এবং 



লিখন এবং পঠন। ৩৫ 

পড়ায় যেমন স্বাভাবিক প্রভেদ হইয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গা, 

লায় সেরূপ হইবাঁর আবশ্যকতা নাই। অপর্ত,ইংরালী 

লেখায় এবং পড়ায় এইরূপ স্বাটাবিক গ্রতেদ থাকি- 

লেও কোন কোন ইংলপ্তীয় শিক্ষক, স্বজাঁতীয় বর্ণ মা- 

লার শিক্ষা অধিক সহজ হইবে বলিয়া বালক দ্িগকে ছা" 

পার অক্ষর গুলিও প্রথম হইতে লিখাইয়। থাকেন। কি 

অন্চর্যা! ইংরাজের৷ আমাদিগের মধ্যে কোন স্থুরীতি 

দেখিলে তাহ! অবলম্বন করিতে কালবিলম্ব করেন না, 

কিন্তু আমাদিগের অন্গুচিকীর্ষ বৃত্তি কেমন বলবত্তী হহ্* 

ম্নাছে, আমর! আপনারদিগের প্রচলিত কোন রীতির 

গুণাগুণ বিবেচনা না করিয়াই, যাহাতে ইংরাজদ্রিগের 

কোন গন্ধ আছে, তাহ! একেবারে প্রণ করিয়া থাকি। 

কেহ কেহ কহিয়] থাকেন, যে, কোমল*মতি শিশু দিগকে 

একেবারে লেখ গড়। ছুই ধরাইলে তাহাদিগের পক্ষে 

অত্যন্ত ভার বোধ হইবে। ইঞ্টার৷ এমন বলিলেও বলিতে 

পারেন যে একেবারে ছুই পায়ে চলা বড় কঠিন ব্যাপার, 

অতএব প্রথমতঃ এক পায়ে চলিতে শিথাই ভাল। ব- 

স্ততঃ যাহার! একেবারে লিখিতে এবং পড়িতে শিখা এত 

ব্ষম ব্যাপার বোধ করেন, তাহার! কথনই বালকদ্িগকে 

শিক্ষা গ্রদ্দান করেন নাই। নচেৎ, জানিতেন যে অতি 

শৈশবাবন্থাতেও কার্ধযান্বরক্তি এমত প্রবল হয় যে, 

শিশুরা লিখিৰার আদেশ পাইলে ধেমত সন্তোষ প্রকাশ 

করে এবং ততৎকর্থে যেমন মনঃসংযোগ করে, শুদ্ধ বহি 



৩৬ শক্ষাবধায়ক প্রস্তাব । 

খুলিয়া ক, থ, গ, প্রস্থৃতি অক্ষর গুলির গ্রাতি পুনঃ পুনঃ 
দৃষ্টিপাত করিতে কদদাপি তেমন সন্তষ্ট বা মনোযোগী 

হয় না। লিখিবার 'সময় যত গুলি ইন্দ্রিয়ের এবং 

মনোবৃত্তির পরিচালনা হয় কেবল অক্ষরগুলির দিকে 

চাহিয়া থাকিতে গেলে কখনই. তত হয় না। এই 

জন্যই শিশুরা লিখিতে যত ভালবাসে প্রথমতঃ পড়িতে 

তেমন ভালবাসে না। অপরন্ত কেহ কেহ বলিয় 

থাকেন, লোকে আগে কথা কয় পরে লেখে, অতএব 

লেখ! শিক্ষা শেষেই প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম। তাহার! 

বিবেচনা করুন যে, লেখার অগ্রে কথা কহ হয় বলিয়া 

লেখার পূর্বে পাঠ কর! হইতে পারে না। 

ফলতঃ এই ছ্িষয় উপলক্ষে অধিক বাক্যবায় কর! 

অনাবশ্যক। একেবারে লিখন এবং পঠন শিক্ষা! দেও- 

্াতে যে বিশেষ ফল.দর্শে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখি- 

লেই প্রতীত হইবে। 

বিদ্যালয়ে এই প্রণালী ক্রমে শিক্ষা দিতে হইলে 

একখানি বৃহৎ কাষ্ঠ ফলক অত্যন্ত আবশ্যক! উহা! 

পুস্তক অপেক্ষ। সমধিক প্রয়োজনীয় । শিক্ষক সেই কাষ্ঠ 

ফলকে বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে লিখিম্া এক একটী করিয়! 
প্রথমে ছুই তিনটা স্বরবর্ণ এবং তাহার পর ছুই তিনটা 

হুল বর্ণ লিখিতে এবং পাঠ-করিতে শিক্ষাইবেশ। তৎ- 

পরে এ নকল অক্ষরের যোগে যে সকল শব উৎপন্ন 

হয় তাহারও কতকগুলি লিখাইয়! পাঠ করাইবেন। 
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এইক্ূপে সমুদয় বর্ণমাঁল। এবং 'বানান' “ফলা? শিক্ষিত 

হইলে, তাহার পর বালকেরা, পরল্পর কথোপকথনে 

যেসকল মরল বাক্য প্রয়োগ করে, তাহ! লিখাইতে 

এবং পাঠ করাইতে হইবে। অনন্তর বালকদিগের 

হস্তে পুস্তক সমর্পণ করা যাইতে পারে! এইন্ধপে 

শিখাইলে লিখন পঠনে বিলক্ষণ আমোদ হইয়া অতান্প 

কালেই স্ুন্দররূপে অক্ষর পরিচয় হয়। 

কিন্তু এই বিষয়ে সম্প্রতি ইউরোপ থণ্ডে আর একটা 

গ্রথ! প্রবন্তিত হইয়াছে । ইছাকে ধ্বনির-ধারা বল! 

যায়। ধাহার! এ প্রথা সম্পূর্ণূগে অবলম্বন করা 

নিশ্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, তাহারাও উহার কোন 

কোন অঙ্গ অতি উত্তম বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই 

হেতু মান্তবর মিসনরী বম্উইচ্ নাহেব প্রণীত ইঙ্গরেজী 
পুস্তক হইতে সম্কলন করিয়া ধ্বনিরশ্ধারা' গ্রবর্ক- 

দিগের অভিপ্রায় সমন্ত নিয়ে গ্রকাশিত করা যাইতেছে। 

ধবনির-ধার! প্রবর্তকের1! বলেন যে, “যে রীতি অৰ* 

লম্বন দ্বার। ইউরোপীন্ শিক্ষকের! আজন্ম বধিরদিগকে ও 

পুস্তক পাঠ করাইতে শক্ত হন্, সেই শিক্ষা-রীতিই 
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে, তাঁহার সন্দেহ নাই। বধির 

ছাত্রগণকে কোন বর্ণের উচ্চারণ শিক্ষা করাইতে হইলে 

শিক্ষক মুখভঙ্গী দ্বারা এ বর্ণ কি গ্রকারে উচ্চারিত হয়, 

তাহ! অতি স্পষ্ট করিয়! দেখান। তিনি সেই বর্ণের 

“নাম? বলেন না, তাহার 'ধ্বনি” কি গ্রকারে হয়, তাহাই 
৪8 
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দেখাইয়া দেন। অর্থাৎ যদ্দি 'অ? বর্ণের উচ্চারণ 

করিতে হয়, তে “অকার' বলেন না “অ' মাত্র বলেন, 

“ক? বর্ণের উচ্চারণ শিক্ষা করাইতে হুল্ বর্ণের শেষে 

ষে মুখ-ন্ুখার্থ “অ+ উচ্চারিত হয়, তাহাঁরও উচ্চারণ 

করেন না) “কৃ” কি গ্রকারে উদ্চার্য্য হয়, তাহাই প্রদর্শন 

করেন। অতএব ধাহার। শিশুদিগকে বর্ধোচ্চারণ 

করিতে শিক্ষা দিবেন তাহার! ফেন জিহবা!) ওষ্ঠ, দত্ত, 

তালু প্রভৃতির কেঙ্ধন অবস্থান হইলে কোন্ ধ্বনি 

নির্গত হয় এইটী বিলক্ষণরূপে জানেন? এইরূপে 

ছুইটী তিনটা স্বরবর্ণ এবং তিনটা বা চারিটা হল্ বর্ণের 

ষথার্থ উচ্চারণ শিক্ষ1 হইলেই শিশুদিগকে অনেক গুলি 

শন্দ পাঠ করাইতে পারা ফাউবে। তাহার! সেই 

মকল পদের অর্থ বুঝিবে এবং অত্যন্ত আহলাদ- 

পূর্বক পাঠে মনোষোগ দিবে। ইহার আর একটা 

মহৎ লাভ আছে। সমুদ্বায় বর্ণের নাম মাত্র অগ্ররে 

শিক্ষ। করাইয়। পুনর্ধার 'বাঁনান। এবং “ফলা” শিক্ষ। 

করাইতে হইলে পূর্বশিক্ষিত অনেক কুসংস্কার ভুলাই, 
বার যত্ব করিতে হয়। তাহাতে অনেক সময় এবং . 

অনেক পরিশ্রম ব্যর্থ ব্যয় হইয়া! থাক । ইংরেজী ভাষা, 
শিক্ষায় তন্ভাযার বর্ণমালা উত্তম নয় বলিয়া ষদিও এ 
প্রকার সময় এবং শ্রম অগবায়ের প্রয়োজন হয়, হউক, 
কিন্তু বাঙ্গাল। বর্ণমালা যেমন পরিপাটীরূপে বিন্তন্ত, 

ইহার বর্ণ সমন্তের উচ্চারণ যেমন স্বগ্রশস্ত এবং সর্ব 
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গ্বানেই এক বিধ, ইহাতেও ধে যৎকিঞ্চিৎ মনোযোগ 

অভাবে শিক্ষক এবং শিশুদিগকে এত ব্যর্থ পরিশ্রম 

করিতে হয়, ইহা উচিত নহে”। ধ্বনির-্ধার! গ্রবর্তক- 

দিগের এই সকল কথা কতদূর কার্ধ্যকালে সফল হয়, 

তাহ! বিশক্টবপে পরীক্ষা করিয়! না দেখিয়া কেহই 

এই সকল কণ! বুঝিতে পারিবেন ন1। এই প্রণালী 

ধে সর্বত্র পরিগৃহীত হইবে এমস্ত আশাও অতি বিরল। 

অতএব এইরূপ পাঠনা প্রণালীর একটা মাত্র উদ্দাহরণ 

প্রন্বশন করিয়া নিবৃত্ত হওয়। যাইবে ।--শিক্ষক, বালক 

শ্রেণীর মধাবর্ভী হইয়া একটা বৃহৎ কাষ্ফলকে, অভি 
রৃহত্ক্ষরে 'আ? এই স্বরবর্ণটী লিখিয়৷ ফহিবেন এটা 

“মা” । ধালকেরা ঠাহার অনুবর্তী হইয়! উচ্চস্বরে “আ? 

উচ্চারণ করিবে। তাহার পর শিক্ষক এ কাষ্ঠ-ফলকে যে 

থানে “আ” লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দুরে “ম' লিখিয়া 

আপনার অধর এবং ওষ্ঠ ভিতরের দিকে ঈষৎ নক্কুচিত 

করিয়া নাসিকা দ্বার বায়ু নিঃসারণ করত হসস্ত “ম্ঠয়ের 

উচ্চারণ করিবেন। বালকেরাও শিক্ষকের অনুকরণ 

করিয়া 'মঃ কারের যথার্থ উচ্চারণ করিতে পারিবে। 

শিক্ষক এ দুইটা বর্ণেরগপুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করাইয়া পরে 
“মা”'এবং “ম্* দুইটা বর্ণই লিণিবেন, কিন্ত একবারও 
“ম্কে মা বলিবেন না । তাহার পর, তিনি 'আ/য়ে হাত 

দিলেই বালকের! “আ+উচ্চারণ করিবে এবং শিক্ষক & 
আয়ের উচ্টাচরণ ন! ফুরাইতে ফুরাইতেই 'ম্যয়ে হাত 
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দিবেন। খাঁলকেরা অমনি “ম্* উচ্চারণ করিবে। 

কতিপয় বার এইরূপ করিয়া পরে শিক্ষক কিঞ্চিৎ 

শীপ্ব শীপ্ব 'আ+ হইতে য়ে অস্ুলি নির্দেশ করিবেন, 

তাহা করিলেই বালকবর্গ ক্রমে 'আম্' উচ্চারণ 
করিতে পারিবে । এইরূপে আম্, আন্, আর্, আল, 

আশ, আষ্, আস, প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ 

করিতে এবং লিখিতে শিখাইয়! অধ্যাপক ষখন্ দেখি- 

বেন যে, এগুলি সমুদায় সম্পূর্ণরূপে শিশুদিগের হৃদগত 

হইয়াছে, তখন আর একটা 'আ” এ কণ্ঠতফলে লিখিয় 

কহিবেন, এইটী কি ?বালকেরা উত্তর করিবে 

“আঃ শিক্ষক বলিবেন এইটী “আ”+ বটেক্জকন্ত 

ইহার এই পর্যন্ত পুঁচিয়া ফেলিলে যাহা অবশিষ্ট 

থাকে তাহা 'মা” | এই বলিতে ৰলিতে শিক্ষক 

“আ”য়ের “অ+ ভাগ পু'ছিয়। ফেলিবেন। তাহার গর 

'ম্যয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেই বালকের পুর্ব্বব অনু- 

নাসিক শব্ধ করিতে থাঁকিবে, এবং শিক্ষক সেই শক 

শেষ না হইতে হইতে ইণ»য়ে অন্ুলি নির্দেশ করিবেন। 

কতিপয় বার এইরূপ করিয়। পরে কিঞ্চিৎ শীঘ্র 

শীঘ্র অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেই” মা” শব উচ্চারিত 

হইবে। এইরূপে না, লা, রা, শা, ষা, সা, সকলগুলি 

লিখিতে এবং পড়িতে শিক্ষা হইবে। পূর্বে যে শব 

গুলি শিক্ষা হইয়াছে এবং পরে যে গুলি হইল এই সমু. 
দায়ে অনেক কণ। হইতে পারে। সেই কথা গুলি 
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শিখাইয়া এবং পড়াইয়া এ বর্ণ সমস্তের উচ্চারণ এবং 

লিখন সম্বন্ধে অনেক শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারিকে। 

প্রথমতঃ এই রীতি জর্মেন ভাষায় প্রচলিত হয়। 

এক্ষণে ইহা ইউরোপ খণ্ডের প্রায় সকল দেশেই পবি- 

গৃহীত হইয়্াছে। কিন্তু স্ৃগ্রশস্ত বাঙ্গালা বর্ণমালা এই 

প্রণালী ক্রমে শিক্ষিত হইবার যেমন উপযুক্ত, কোন 

ইউয়োপীয় বর্ণমালাই ইহ্ছার তেমন উপযুক্ত লচে। 

্স১প0ে সিসি 

চতুথ অধ্যায়। 
১৯ ০র্্টির্এিনি ৫ 

[ অঙ্কশিক্ষ।-গণনকযন্ত্র_-অস্ক কথন এবং লিখন--ন।মত।-_ 

যোগাবলী--বিয়োগাবলী-_পুরণ-__হরণ__ব্রৈরাশিক-_ 

পরমাণ_শুত্র-ভিন্নরাশি।] 

ঘেমন লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ায় প্রাকৃতিক নিয়ম 

অবলম্বন কর! কর্তবা, অঙ্ক শিক্ষা গ্রদানেও সেইবপ 
কর! বিধেয়। অতএব পৃর্বোল্লিখিত পেষ্টালোজাই 
মহাশয়ের প্রদর্শিত রীতির (ধাহ! সকলেই প্রারতিক 
রীতি বলিয়া ম্বীকার করেন) অনুযায়ী হইয়া কি 
গ্রকারে অঙ্কবিদা। শিক্ষা করাইতে হয়, তাহার সবি. 
গার বর্ন করা যাইতেছে । 
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অঙ্কশিক্ষার প্রথমেই সঙ্ঘা গুলির নাম. শিখাইতে 

হয়। কিন্তু শিক্ষাশান্ত্ের সাধারণ নিয়ম এই যে, কোন 
পদার্থের নাম শিক্ষা করাইবার সময়ে সেই পদার্থকে 

শিশুদিগের প্রত্যক্ষ গোচর করান কর্তৃবা। পরস্তু সঙ্খায় 

প্রত্যক্ষ হয় না। উহ! কেবল মনে মনে ভাবিয়াই 

বুঝিতে হয়। এইরূপ বৈষম্য নিবারণের অভিপ্রায়েই 

.আমাদিগের দেশে ১কে-চন্দ্র, ২য়ে পক্ষ_ ইত্যাদি 

প্রচলিত শতিকা পাঠের রীতি গ্রবদ্ডিত হইয়৷ থাকিবে। 

কিন্তু ইহাকে উত্ভম রীতি বলিয়! গণ্য করা যাইতে 

পারে ন।' কারণ পক্ষ” “নেত্র' “বেদ গ্রভৃতি পদার্থ 

গুলি শিশুদ্িগের অনায়াসে বোধগম্য হইবার নছে। 
সুতরাং & দকল শব্দের ব্যবহার কর! স্যুক্তিযুক্ত বোধ 

হইতেছে না। বরং তৎপরিবর্থে শিশুরা যদি আপনা- 

দিগের হন্তের এক একটা অশ্ত্রলি নির্দেশপূর্্বক একটা 

অঙ্ুলি দেখাইয়া! এক, ছুইটা দেখাইয়! দুই, তিনটা 
দেখাইয়। তিন, ইত্যাদিরূপে অঙ্ক গুলির নাম পাঠ 

করিতে শিখে, তাহা হইলে, ভাল হয়। 

কিন্ত শিক্ষাশান্ত্রকারেরা এক্ষণে শতিক পাঠের 

নিমিত্ত আর একটা বিশেষ উপায় করিয়াছেন, তাহা 

অবলগ্বন কর! অধিকতর শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই। তাহারা 

একটা কাষ্ঠের ফেমের ভিতরে দশটা লৌহের শলাকা 
পরিহিত করাইয়। এবং তাহার প্রত্যেক শলাকায় দশটা 

দশটা করিয়া কা্ঠময় বর্ত,ল গ্রথিত করিয়া যে, একটা 
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যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন তাহার ব্যবহার দ্বার শতিকা 

শিক্ষা মত্যন্ত সহজ এবং শিশুদিগের আনন্দকর হইয়া 

উঠিয়্াছে। ও যন্ত্রকে 'গণনক" যন্ত্র কহা গিয়া থাকে। 
বালকশ্রেণীর সমক্ষে এ যন্ত্র স্থাপিত করিয়। 

শিক্ষক একটা কাঠিক্কা দ্বার! সর্ধোপরিস্থ লৌহ শলাকাব : 

প্রথম বর্তলকে সরাইয়া দিয় ' এক গুলি” এইরূপ 
উচ্ভারণ করেন, বালকের! এ দিকে দৃষ্টি করিয়া ' এক 

গুলি” বলে_শিক্ষক আবার একটা বর্ত,লকে প্রথমটার 

নিকটে সরাইয়।.' দুই গুলি বলিলে বালকেরাও সেই, 

বপ বলে এবং এইরূপ ক্রমশঃ 'ভিন গুঝি' 'চারি গুলি 
প্রভৃতি বলিয়! প্রথম শলাকাস্থিত “দশ গুলি? পর্যন্ত 

পঠিত হয়। 

বালকের! এই সয় হইতে অঙ্ক লিখিতেও শিক্ষা 

করে। শিক্ষক গণনকের সমীপবস্তী কাষ্ঠইফলকে একটা 

কষুপ্র বৃত্ত লিখিয়! বলিবেন “এইরূপে এক গুলি লিখিতে 

ইয়'। বালকেরাও স্ব স্ব শ্লেটে তাহার অনুকরণ করিবে। 

শিক্ষক তাহার পর একটা দড়ি কাষ্ঠ-ফলকে লিখিয়! 

বলিবেন এইরূপে * এক দড়ি লিখিতে হয়? । বাল- 

কেরাও আপন আপন গ্লেটে ধররূপ লিখিবো শিক্ষক 

এইরূপে তিন চারি গ্রকার পদার্থের এক একটীর অনু- 

কৃতি শ্বতত্্ স্বতন্ত্র লিখাইয়া পরে বলিবেন, গুদ্ধ এক 

লিখিতে হই ' এইরূপ লিখিতে হয় £। ১ 

এইরূপে ক্রমশঃ ' ছুই গুলি? 'ছই দাড়ি? গ্রভৃতি 



৪8 শিক্ষাবিধাঁয়ক গ্রস্তাব। 

পতন স্বত্ত্ব লিখিক়্া পরে শুদ্ধ “ছুই” লিখিতে শিখিবে। 
এবম্প্রকারে ৯ পর্যান্ত লিখিতে শিক্ষা হইলে, শিক্ষক 

গণনকের' সমীপস্থ হইয়া বলিবেন দেখ “দশ গুলি? 

হইলে এক শারী পূর্ণ হয়, অর্থাৎ এক শারী হইয়া আর 

গুলি খাঁকে না) অতএব (কাষ্ঠ ফলকের সমীপন্ 

হইয়া) উহা! এইরূপে লিখিতে হয়--১৭-বালকেরাও 

এরূপ লিখিবে। 1 | 

এইবূপে ১০ পর্য্যন্ত লিখিতে এবং পড়িতে শিক্ষা 

হইলে শিক্ষক শ্বয়ং ধ্ীরূপে শিক্ষা নাদিয়া বালক- 

দিগের মধো এক এক জনকে এরূপ শিক্ষা প্রদান 

করিতে কহিৰেন। পর়ে তাহারা সকলেই একবপ 

শিক্ষা প্রদানে সমর্থ হইলে শিক্ষক পুনর্ধার গণনকের 

মমীপস্থ ছইয়] দ্বিতীয় শলাকার কাষ্ঠ বর্তল গুলিকে 
এক একটী করিয়। সরাইয়া ' এক শারী এবং এক গুলি 

বা এক দশ এবং একগুলি অথবা এগার গুলি” 'এক 

শারী এবং ছুই গুলি বাদ্বাদশ গুলি অথবা বার গুলি; 

এইকপে উনবিংশ পর্যাস্ত পড়াইবেন। পরে কাষ্ঠি- 

ফলকের নিকটে গিয়! বলিবেন 'এক শারী এবং 

এক বা এগার এইরূপে লিখিতে হয়_১১। 'এক শারী 

এবং দুই ব। বার এইরূপে প্লিধিতে হয়_-১২। বালকে- 

বাও এ প্রকারে লিখিবে। পরে শিক্ষক বলিবেন, 

“ ছুই শাবী পূর্ণ হইলে অর্থাৎ ছই শারী “হইয়া আর 

গুলি না থাকিলে, এইরূপ পিখিতে হয়, এই বলিয়া 



ধোগ।বলী। ৪৫ 

২০ লেখাইবেম | এইরূপে ক্রমে ক্রমে দশ শারি পূর্ণ 
অর্থাৎ ১০০ পর্য্যস্ত পাঠ কর! হই!শৈ এবং শিক্ষা হইলেই 

উত্তমরূপে শতিকা শিক্ষা হইবে। 

শতিকণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলে বালকেরা নিয় 

লিখিতন্ধপ প্রশ্ন সমগ্তের উত্তর করিতে পারিবে, যথ। 

(১) আমার্দিগের ঝয়টী মাথা? (২) কয়টা চক্ষু? 

(৩) চক্ষুতে এবং কর্ণতে কয়টা? (৪) গোরুর পা কয়টা? 
(৫) হস্তের অঙ্কুলী কয়টা (৬) এক ইস্তের সকল 

অন্ুলী এবং অপর হস্তের একটী অঙুলী সর্বশুদ্ধ কয়টা 

অঙ্কুলী? (৭) এক হস্তের সমুদায় এবং অপর হস্তেব ' 

ছইটা ত্ুস্কলী একক্রে. গুণিলে কয়টী অঙ্গুলী হয়? 
(৮) ছুইটী গোরুর কয়টা পা? (৯) এক হস্তের সমুদায় 

এবং অপর হস্তের চারি অঙ্গুলী একত্র করিলে কয়টা 

অঙ্গুলী হয়? (১০) ছুই হস্তের অঙ্গুলী একত্র করিলে 
কয়টা অঙ্গলী? 

শতিক! শিক্ষার পর 'যোগশ্নামভা” শিক্ষা করাইবার 

আবশ্যকতা হয়। তাহাও পূর্বোক্ত গণনক-যন্ত্র দ্বারা 

অতি স্ুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে। তাহার 

রীতি অধিক বিস্তারিতরূপে না লির্থিয়া নিয়লিখিত 
কতিপয় প্রশ্ন স্বারাই সংক্ষেগে বাক্ত করা যাইতেছে । 
শিক্ষক গণনকের নিকট গিয়! কাঠ্িকা দ্বার! কাষ্ঠ বর্তল 

দিগকে যথোঁচিতরূপে সরাইয়! এইরূপ বিবিধ প্রশ্ন 
জিজ্ঞাস! করিবেন-- 
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(১) এক গুলি আর” এক গুলি, কয় গুলি? 

(২) এক গুলি 'আর? দুই গুলি, কয় গুলি? 

(৩) ছুই গুলি 'আর' হুই গুলিকয়শুলি? 

(৪) ছুই গুলি 'আর, তিন গুলি, কয় গুলি? 
(৫) গাচ গুলি আর? চাবি গুলি, কয় গুলি? 

(৭) সাত গুলি 'আর+ এক গুলি, কয় গুলি? 

(৮) নয় গুলি 'আর? তিন গুলি, কয় গুলি? 

(৯) দণ গুলি “আর দশ গুলি, কয় গুলি? 

(১০) বার গুলি “আর” এগার গুলি, কয় গুলি? 

ক্রমে ক্রমে এইরপ প্রশ্নের উত্তর করিবার উত্তমরূপ 
ক্ষমতা জম্িয়াছে, দেখিলে শিক্ষক প্রশ্নের প্ররুদ্ি পরি* 
বষ্টিত করিয়া! বিবধ প্রকারে যোগাবলীর প্রশ্ন সকল 

ভিজ্ঞাসা করিবেন। পরে এরূপ প্রশ্ন লিখাইবার রীতি 

' শিক্ষা করাইবেন। তদর্থ+ধন” চিহ্নের এবং-সম- 

চিহ্বের অর্থ শিখাইতে হইবে। পরে কাষ্ঠ-ফলকে 

১+১-২, ২+১০০৩, এইফ্প লিখিয়! দিলেই বালকেরা 

তাহার অন্থকরণ করিয়! সমুদায় যোগাবলী লিখিতে 

এবং পাঠ করিতে শিথিবে; মধো মধ্যে যদি ১+১-২, 

১+১+১-৩) ১+১+১+১-৪, এইরূপে শতিকার 

অঙ্গ সমস্ত লিখান যায়, তাহা হইলে সঙ্খা। সমস্ত যে 

একেরই সমষ্টি মাত্র, এই ভাব শিশুদিগের মনে অধিক" 

তররূপে সন্বষ্ব হইবার মস্তাবনা। 



. পুরণাবলা। ৪৭ 

ইহার পরে'বিয়োগ-নামতা, গণনকের দ্বারাই শিক্ষ1 

করাইয়।--পরে 'ধণ' চিহ্কের প্রকৃতি এৰং বিয়োগাবলী 

লিখিবার রীতি শিখাইতে হয়? ইহার প্রণালী নিয় 

লিখিত কতিপয় প্রশ্ন দর্ণনেই স্পষ্ট বোধ হইবে। 

(১) দশ গুলি “হইতে, এক গুলি “বইলে' কত 

গুলি থাকে? 
(২) নয় গুলি 'হইতে' এক গুলি 'লইলে” কত্ত 

গুলি থাকে? ইত্যাদি । 

পরে, ১০--৯-৯১ ৯১৯০৮, ইত্যাদি, এবং ১০--২ 
৮, ৯-_-২-৭, ৮--২-৬, ইত্যাদিরূপে সমুদার 

বিয়োগাবলী লিখাইয়া পরে যোগ এবং বিয্বোগাবলী 

উভয়কে একত্র করিয়। লিখাইলে ভাল হয়। যথা, 

১০---১-০১-+১1১4+১+১+ ১4১৭১4৭১4১১ 

১7-১+১+১+১+১+১+১-৯১৪-২লইবাইশাহ, 

-ই, ৯-_-৩-৩+৩+৩--৩-৩+৩-৬, ইতাদি | * 

গণন কণ্যস্ত্রের ্বারাই 'পুরণ-নামতা” শিক্ষা দেওয়া 

যাইতে পারে। তছুপযোগী কতিপয় প্রশ্ন নিয়ে লিখিত 

হইতেছে। 

(১) একবার একগুলি লইলে কতগুলি পাওয়া যায়? 

পাপী 

| 

* এই সময়ে () বন্ধনী চিহ্বের প্রকৃতি শিক্ষা করাইবার আবশ]কতা 

ছ কিন্তু প্রথমে তাহাতে হস্তক্ষেপ না করাই সৎ পরামর্শ। 



৪৮ শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব । 

(২) দুই 'ৰার এক গুলি হইলে কত গুলি পাওয়া 
যায়? ইত্যাদি-- 

(৩) এক “বার? ছুইগুলি হইলে কতগুলি পাওয়! যায়? 

(৪) ছুই “বার? ছুইগুলি হইলে কতগুলি পাওয়া ঘায়? 

ইত্যাদ্দি__ 

(৫) তিন “বার একগুলি হইলে কতগুলি পাওয়া যায়? 

(৬) তিন 'বার দুইগুলি হইলে কতগুলি পাওয়৷ যায়? 

ইত্যাদি__ইত্যাদি। 

(৭) দশ “বার একগুলি লইলে কতগুলি পাওয়া যায়? 

(৮) দণ “বার; ছুইগুলি লইলে কতগুলি পাওয়া যায়? 

ইত্যাদি । 

এস্লে বক্তব্য এই যে, শিক্ষক 'বাঁর' সঙ্খ্যাটী বিভিন্ন 

লৌহ শলাকা হইতে গুলি সরাইয়! বুঝাইবেন, নচেৎ 
€গুণক্রিয়ায়' এবং “যোগ ক্রিয়ায় কোন বিশেষ প্রভেদ 

বোধ হইবে না। এই কথার তাৎপর্যয একটা দৃষ্টান্ত 
দ্বার অধিক স্পষ্ট করাইতেছে। 'ছুই বার তিন গুলি' 

বলিবার সময় প্রথম শিক হইতেই একবার তিন গুলি 

এবং দ্বিতীয় বার তিন গুলি না সরাইয় প্রথম শিক 

হইতে তিন গুলি এবং দ্বিতীয় শিক হইতে তিন গুলি 
সরাইক্স! নীচের এবং উপরের গুলিতে সর্বসমেত যে 

চয়টী গুলি হয়, তাহাই দেখান আবশ্যক। এইরূপ 

সর্বত্রই কর! বিধেয় বোধ হয়। 

'পূরণত্নামতা শিক্ষ। হইলে উহ! লিখিৰার নিমিত্ত 



সঙ্কলসন । ৪৯ 

& গুণ চিক্কের তাৎপর্য বুঝাইতে হইবে, তাহ! হইলেই 
বালকের! নমুদায় পুরণাবলী লিখিতে শিখিবে। যথা, 

১৮১-১১১৯৮২-২)২৮ ২০৪,৩১৮ ৪-১২, ইত্যার্দি। 

এই রূপে ১০৯ ১০-১০০ পর্যাস্ত লিখিতে শিক্ষা হইলে 

যোগাবলীর সহিত মিলিত করাইয়া! পূরণ-ক্রিয়! শিক্ষ। 
কারণ ভাল। যথা, 
৩৮২-১+১১ £৪ ৯২-০১-4১১১ 

১4১ ১7-১ 
১+১+১ উর 
১+১+১ ১+১+4-১+১ 
৯+২+২-৬ ২+২+২+২-৮ 

ইত্যাদি। | 
গণনক যন্ত্র বার! ভাগ ক্রিয়াও শিক্ষা করাইতে 

পার] যায়। তছুপযোগী কতিপয় প্রশ্ন নিয়ে লিখিত 

হইতেছে। 

(১) দশটা গুলিকে সমান দুই ভাগ করিয়! এক ভাগ 

লইলে কয়টা গুলি পাওয়া যায়? 
(২) আটটা ১ 5০5৮ 
(৩) ছয়টা ঃ ও নু নে ? 

ইত্যাদি । 
(8) নয়টা গুলিকে সমান তিন ভাগ করিয়া এক 

ভাগ লইলে কয়টা গুলি পাওয়া যায়? 

ইত্যাদি। ১.৮ ২,১০০ ইত্যাদি । 

(৫) নয়টা গুলিকে সমান ছুই ভাগকরিলে এক এক 

ভাগে কয়টা থাকে, এবং কর়টার ভাগ হয় না? 
৫ 



৫০. শিক্ষাবধায়ক প্রস্তাব । 

(৬) আটটা গুলিকে সমান তিন ভাগ করিতে গেলে, 

এক এক ভাগে কয়টী হয়? এবং কয়টার ভাগ হয় না? 
উত্যাদি।, 

ইহার পর-"“ভাগ” চিহ্বের অর্থ এবং ভাগাবলী 

লিখাইতে হইবে যথা, 
১০-৯২-৫, ৮২০৪, ইত্যাি। 

৯৩--৩, ৬-২-৩, ইত্যাদ্দি। 

৮-৪-২, ৪+-৪-১, ইত্যাদি, ইত্যাদদি। 

* ১০-৩-৩, অবশিষ্ট ১, | 

' ৯--২-৪, অবশিষ্ট ১, ইত্যাদি, ইত্যাদি। 

গণনক যন্ত্দ্বারা এই পর্যন্ত অতি উত্তমরূপে শিখাইয় 

পরে গণিতের কঠিনতর বিষয় সমস্ত শিখাইবার যত্রকরা 
আবশ্যক। প্রথমতঃ রাশি সমস্ত লিখিবার নিয়ম উত্তম 
পে বুঝাইতে হইবে। অর্থাৎ এক, দশ, শত, সহজ, 
অযুত প্রভৃতি রাশি সমস্তের প্রকৃতি এবং লিখিবার 

বাতি শিখাইতে হইবে এবং লঙ্খা সমস্ত বিভিন্ন 

স্তানে নিবেশিত হইলে তাহাদ্বিগের মুল্যের যেরূপ 
তারতম্য হইয়া থাকে, তাহাও বিশেষ করিয়া! দ্বেখাইতে 

হইবে। তজ্জন্ত নিয়লিখিতরপ অঙ্ক সকল লিখান 

বিশেষ ফলোপধায়ক বোধ হয়। যথা 

সপ সপস্পাস 
শপ 

« এই সময়ে ভিন্ন রাশির প্রকৃতি শিক্ষা করাইবার আবশ্যকত! 

হয়। কিন্তু কিঞিৎ বিলম্ব করা কর্তব্য। 



 ভাগাবলী। ১ 

১২৩-১০০+২০+:৩-০১১৮১০০-+২৯৮১০ 4৩৮ ১০৮ 

এক বার শৃত+ছুই বার দশ+তিন বার এক। ১২৩৪ 

১০০০+২০৯+৩০+৪ ৮১৯১৯০০০4২৯ ১০০+৩%১০+ 

৪১৮১- একবার সহত্র+ছুইবার শত+তিনবাঁর দশ+ 

চারি বার এক ইত্যাদি? 
৩২১-৩০০+২০+১-৩৯৮১০০-4২১৫১০+১৯১ শু 

তিন বার শত+ছৃই বাঁ দপ+এক বার এক। 

৪১২১০০৪০০০+৩০০+২০+১-চারি বার সহঅ+তিন 

ঘার শড+ছুই বার দশ+একবার এক। ইত্যাদদি। 

ইহার পর সঙ্কলন শিক্ষার সময় উপস্থিত হইবে । 

ভাহাতেও পূর্ব প্রদর্শিত প্রথ। অবলশ্বন করাইয়। ক্রিয়। 

সাধন করা এবং ঈঙ্কলন ক্রিয়া সজাতীয় রাশিয় মধ্যে 

বই বিজাতীয়ের মধ্যে হয় না, ইহা স্পষ্ট করিয়া দেখান 

অভাস্ত আবশ্যক। কতিপয় প্রশ্নের দ্বারা এই কথার 
তাৎপধ্ধ্য স্পষ্ট কর! ধাইতেছে। 

(১) তিন শত পঞ্চদশ টাক এবং ছই শত উনবিংশ 

টাকার সমষ্টি কত হয়? 

৩০০+4+-১০4-৫ 

২০০+১০+৭৯ 

৫০০+২০-+১৪-৫০০+২০+১০+4৪-্ 

৫০০+-৩০+৪- ৫৩৪ টাকা হয় 

(২) দশটা মনুষ্য এবং ভেরটী ব্যাপ্রের সমষ্টি কত 
হত্ব ?--উত্তর সমষ্টি হয় না। 



৫২ " শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব । 

(৩) তেরটী পয্পস। এবং ছুইটী আন। পয়স। ইহাদের 

সমঠি কত হয়? 
১০+৩ পয়স! 

দুই আন1-৮ পয়সা 

১০+১১-১০-+৮১০+১০২০+১-২১ পয়সা হয়। 

যেমন সঙ্কলন ক্রিয়। সজাতীয় রাশিদিগের মধ্যেই 

হইতে পারে, বিজাতীয় রাশির মধ্যে হইতে পারে না, 

ব্যবকলন ক্রিয়াও সেইরূপ। প্রথমে যে রূপ প্রশ্ন 

সকল দিয়! ব্যবকলনের সুত্র বালকৰর্গের হদয়ঙ্গম কব 

বিধেয় কৌধ হয়, তাহ! নিয়ে লিখিত হইতেছে । 

(১) ফদি ৫৩৪ টাকা হইতে ৩১৫ টাকা খরচ হয়, 

কত টাকা অবশিষ্ট থাকে ?। 
৫০০ 4-৩০4-৪-৫০০-+-২০-+-১৪ 

৩০০-+১০-4৫-৩০০-+১০-+ ৫ 

২০০+১০+৯-২১৯ টাক! থাকে । 
(২) ত্রিশ টাক! হইতে পাচ সের বাদ গেলে কত 

থাকে? উত্তর,বাদ যাইতে পারে না। 

(৩) পাঁচ আন! এক পয়সা! হইতে তের পয়সা! বাদ 
গেলে কতথাকে? 

১০+-১১ পয়স। 
১০7৩ 

ছল, কুনিও ০--শ৯০১০ 

৮ পয়সা থাকে। 

পূরণ শিখাইবার সময়ে পূর্ধয এবং পুরক উভয়ই 
যে কদাপি 'সঙ্যেয়? রাশি হইতে পারে না, তাহ! 



' পুরণ । ৫৩ 

বুঝাইয়। দেওয়। আবশ্তক। কিন্তু বালকেরা “সঙ্খণান? 

এবং নঙ্যোয়? বৃত্তির বিশেষ প্রভেদ বুঝিতে সমর্থ হয় 

ন।। অতএব প্রথমে এই ছ্ইটা শব তাহাদিগের কণন্ত 

না করাইফ়া এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাগ্ত হইবে যে, পুরণ 

ক্রিয়ার 'কোন রাশিকে” কতিপয় 'বার লইতে হয়। 

বিশেষতঃ প্রশ্ন সকল বিবেচনণ] করিয়। করিতে পারিলে 

এই বিষয় ক্রমশঃ আপন। হইতেই বালকবৃন্দের হৃদগত 

হইবে। নিয়ে তাহার 'কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শিত 

হইতেছে। ৰ 

(১) চারিবার সাত গুলি লইলে কত গুলি পাগয়া 

যায়? 

প্রথম বারে ৭ গুলি পাওয়। ষায়। 

দ্বিতীয় বারে আর চটি 78 
তৃতীয় বারে আর হি 7৫০৮ 

চতুর্থ বারে পুনর্বার ৭ ১ ৪ ৯ 

সর্ব শুদ্ধ ৭+৭+৭+৭-২৮ গুলি পাওয়া যায়। 

ইত্যাদি । 
(২) পাচ বার ১৫ টাকা লইলে কত টাক পাওয়া যায়। 

৯ ১০7৫ 

৫ 

৫ 

৫০ 

৭৫ টাক! পাঁওয়। যায়। 

ইত্যাদি । 



৫8... শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব। 

(৩) যদি কোন মুষ্টিতে ৫৬টা করিয়া পয়সা! উঠে, 

তবে ছনমুষ্টি পয়স| লইলে সর্ধপুদ্ধ কত পয়সা পাঁওয়। 

ষাইবে ? - 
৫০+৬ 

ও 

*)০ ৩ 

৩৩৬ পয়স। পাওয়া যায়। 

ইত্যাদি । 

(৪)ষদি কোন বৃক্ষের একটী ডালে ৩৬টী ফল 

ধীরয়া থাকে, তবে বারটী ডালে সমান ফল ধরিলে সমু' 

দায় বৃক্ষে কতগুলি ফল ধরিত? 

উত্তর, ৩৬টার বার গুণ ধরিত। পুনঃ প্রশ্নঃ ৩৬এব 

১২৩৭ কত? 

৩৩৬ 

১২ 

নিলি 

৬১৮২৪০১২ 

৩০ *% ২--০৬০ 

৬১৮১০ ০৬৩ 
ও 

৩০১৮ ১০--৩০০ 

৪৩২ । অতএব ৪৩২টী ফল ধরিত। 

ইত্যাদি । 

উপরের অস্কটা এইরূপে কমিলেও হইতে পারে এই 

বলিক়| বালকদিগকে নিক্মলিখিত প্রণালী গ্রদর্শন করিতে
 

হইবে । ষথ, 



হরণ । ৫৫ 

৩৬ 

১২ 
পপ 

৩৬৮ ২ -ল*২+৬০ ৭২ 

৩৬ ৮ ১০-৩০০ 4৬০ - ৩৬০ 

৪৩ 
ইত্যাদি। ইত্যাদি। 

এই পর্য্যন্ত হইলেই পুরণের প্রকৃতি এবং নিয়ম 

সমুদায় শিক্ষা হইল। | 
তাগক্রিয়। শিখাইবার উপযোগী কতিগন্ প্রশ্ন নিয়ে 

লিখিত হইতেছে । এ স্থলেও হার্ধা এবং হারক উভয় 

রাশি কদাপি 'ঙ্ঘোয় হইতে পারে না এবং হরণ-ফল 

হার্য রাশির সজাতীয় হয় ইহা! বিবেচনা! করিয়া প্রশ্ন 

করা আবশ্াক। 

(১) ২৮টা গুলিকে মমান চারিভাঁগ করিলে গ্রতি 

ভাগে কয়টা গুলিহয়? 
২৮ গুলি হইতে প্রথম বার ৭টী গুলি লইলে ২১টা 

গুলি থাকে, দ্বিতীয় বার ৭টী লইলে ১৪টী থাকে, 

তীয় বার লইলে ৭টী থাকে এবং চতুর্থ বার লইলে 
কছুই থাকে না। 

অর্থাৎ ২৮--৭-২১ 
২১-৭-০১৪ 

১৪--৭ ৭ 
৭.৭ ০৩ 

অতএব গ্রত্যেক ভাগে ৭টী করিয়! গুলি হয়। 

ইত্যাদি | ইত্যাদি। 



৫৬ শিক্ষা বিধায়ক প্রস্ত/ব। 

(২) ৭৫ টাকাকে ৫ ভাগ করিয়া দিলে গ্রতি 

ভাগে কত টাকা পড়ে? 

৫) ৭০+৫ (১৪+১-১৫ টাকা 
৭০ 

৫ 

৫ 

ইত্যাদি। ইত্যাদি । 

(৩) ৩৩৬্টী পয়সা ৬ ভাগে বিভক্ত হইলে এক 

এক ভাগে কত পয়সা হইবে? 

৬) ৩৩৬ (৫০"৬-৫৬ পয়ম। 

৩০০ 

৩৬ 

৩৬ 

ইত্যাদি । ইত্যাদি । 

0৪) যদি কোন গাছে ৪৩২টী ফল ধরিয়৷ থাকে 

এবং সেই গাছে ১২টী ভাল হয় তবে প্রত্যেক ডালে 

সমান ফল ধরিলে এক একটীতে কতগুলি ফল হইতে 

পারে? 

উত্তর ৪€৩২ংকে সমান ১২ ভাগকরিলে যত হয় 

গ্রত্যেক ডালে তত হইবে। পুনঃ প্রশ্ন। ৪৩২এর ১২ 

ভাগ কত? 
১২) ৪৩২ (৩*+৬ 

৩৬০ 
পিসি কস 

দহ 

৭ 



মৌলিক বাহির করিবার রীতি। ৫৭ 

অথবা এইরূপে কপিয়। দেখিলেও হয় যথা ; 

১২) ৪৩২ ( ৩৬ 

৩৬ রি 

গজ 

৭২ 
২ 

ইত্যাদি। ইত্যাদি । 

এই পর্মান্ত হইলেই হরণের প্রকৃত নিয়ম সমুদয়ের 

শিক্ষা হইল। 

ফলতঃ এই প্রণালী ক্রমে অঙ্ক শিক্ষ! করাঁইলে বালক; 

দিগকে কোন ক্রিয়ার নিয়ম শিখাইতে হয় না) যেয়ে 

ক্রিয়া হইতেছে তাহার পদে পদে সমুদায় কারণ উত্তম- 

রূপে আপন! হইতেই বোধগম্য হইতে থাকে, সুতরাং 

অতি কোমলমতি শিশুরাও স্বয়ং নিয়ম উদ্ভাবন করিয়া 

লইতে পারে। কেবলমাত্র নিয়মের উপর নির্ভর 

করিয়! কোন বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করা অতিশয় 

দোষাবহ। নিষ্নম গুলির তাত্পর্ধ্য শেষে বুঝাইয়! 

দিলে দোষের কতক পরিহার হয় মাত্র_কিন্ত 
যেরূপে শিখাইলে স্বতঃই নিয়মের তাৎপর্যয বোধ 

হইয়! উঠে, সেই প্রণালীই সর্বাপেক্ষা অধিক ফলো- 
ধায়ক তাহার সন্দেহ নাই। 

ইহার পর রাশিদিগের মৌলিক বাহির করিবার 
প্রণালী শিক্ষা করাইতে হইবে, এবং কেমন রাশি সকল 
কাহার ভাজা হয়, তাহ! দেখাইয়! দিতে হইবে। 



6৮ শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব । 

ছাত্রের! এ প্রণালী শিক্ষা করিলে স্ব স্ব প্লেটে নিয়* 

লেখিতরূপে রাশি সমস্তের মৌলিক লিখিয়। শিক্ষককে 

দেখাইবে 7; যথা 
৪-০০১১৮৪-১১৮২৮%২ 

৫১৯৫ 

৬৪-১১৯৮৬-১১৮২৮*৩ 

৬৯ ৭ 

৮-১৯৮-১৯৪৯২-১৯২ ৯২৯২ 

৭৯০০১১৮৯০০১ ৯৮%৩৮৩ 

১৬০৮১ ১৮৬৬-৮১১৮৮১৮২-১১২১৮%৪৮%২-০১১৮২৮%২ 

১৮২৮২ 

২০০১১৮২০০১৯ ২১৮১০-০১৮২ ১৮২১৫০৮১১৮৪ * ৫ 

* কোন রাশি তাহার আপনার মৌলিক বই আর 

কাতার দ্বারা নিঃশেষে বিভাজিত হইতে পারে না” এই 

স্থ্রটা অনায়াসেই বালকদিগের হৃদগত হইতে পারে। 

অনন্তর “একাধিক রাশির সাধারণ মৌলিক থাকিলেই 

তাহাদিগের সাধারণ-ভাজক থাকে ইহাও ছাত্রবর্গের 

হদগত কর! যায়। তাহ! হইলেই “সাধারণ তাজক? 

বাছির করিবার রীতি শিক্ষা! হইতে পারে। এই বিষয় 

শিক্ষার উপযোগী প্রশ্ন পাইলে বালকের স্ব স্ব শ্রেটে 

নিয়লিখিতরূপে উত্তর লিখিয়! দেখাইবে | যথা-- 

৪, এবং ৮; ইহাদিগের স1, ভ1--১, ২, এবং ৪1 

৬. 9 ৭; ৮ * সা, ভা. ১১ এৰং ৩। 

১১) » ২০) » ৯ মা, ভা১) ২,৪। 
ক 



মৌলিক বাহির করিবার রীতি । ৫৯ 

৪৮ » ৮৪ ইহাদিগের মধ্যে ৪৮-১৮২৮%২ হা 

এবং »% ৮৪১৮২৮২৮৩৮৭ 

অতএব ইহাদিগের সা, ভা 5১, ২, (২১৯২৪), ৩, 

ইহার পর 'গরিষ্ঠ সাধারণ ভাজক' ও “লঘিষ্ঠ সাধারণ 

ভাজ্য'বাহির করিবার রীতি অনায়াসেই শিক্ষিত হইবে। 

এই সময়েই বর্গমূল, ঘনমূল প্রভৃতি মূল সমস্ত 
বাহির করিতে শিখাইলে ভাল হয়। কিন্তু তাহার 

প্রণালী নিয়লিখিতরূপ করিতে হইবে । পাটা-গণিতের 

ষেযেস্থত্র বীজ-্গণিতের সাহায্যে নিরূপিত হইয়াছে 

তাহ! অভ্যস্ত করাইবার আবশ্যকতা নাই। 
৩৬-৩৮%২৮৩৮২-(৩৮২)৯৮ (৩৮২ )-(৩৮২)২ 

১1৩৬৬) ২৭ -৩৯৩৯৩-৩০,,৩/২৭-৩ 

ইহার পর সামান্ত ত্রৈরাশিক প্রণালী শিক্ষা করা" 

ইত্রেপারা যায়। কিন্তু অধুন। ইংরাজী বিদ্যালয় সম্মন্তে 

যেরূপে ত্রৈরাশিক শিক্ষার বিধি প্রচলিত হইয়াছে 

তাহ! উত্তম বোধ হয় না। তথায় একেবারেই অন্ু- 

পাতের শ্ত্র স্মরণ করিয়। রাশি-সমন্তের সংস্থাপন এবং 

তাঁহাদের প্রথম ও চতুর্থের গুণফল দ্বিতীয় এবং 

ভৃতীয়ের গুণফলের সমান হয়' ইহা স্মরণ করিয়া 

কার্ধা করা হইয়া থাকে । এই প্রণালী অতিশয় কঠিন) 

মল্প বয়স্ক বালকদিগের কথা দূরে থাকুক অধিকবয়স্ক 

র্যক্তিরাও শীপ্র ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে সমর্থ নহন। 



৬৪ শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব। 

অতএব প্রথমে নিয়লিখিত প্রশ্নের অগ্নরূপ অঙ্ক সকল 

কষাইয়| ত্রৈরাশিক শিক্ষা দেওয়াই উচিত পরামর্শ। 

(১) যদি ৫ টাকাতে ১৫টা দ্রব্য পাওয়া যায় তবে 

১ টাকাতে কয়টা পাওয়া যাইবে? যদি ১ টাকাতে ৩টা 

দ্রব্য পাওয়| যায় তবে ৫ টাকাতে কয়টা পাওয়! যাইবে । 

(২) যদি ১০ দিনে ৭ ক্রোশ পথ গমন হইয়া 

থাকে,শুবে ১ দিনে কত ক্রোশ গমন হইয়া থাকিবে? 

ষদি ১ দিনে সাত ক্রোশ গমন হুইয়া থাকে তবে ১০ 

দিনে কত ক্রোশ গমন হইবে? 
(৩) প্রতি পঙ্ক্তিতে কয়টা করিয়া বর্ণ থাকিলে 

১৬ পংক্তিতে ১৪৪টী থাকিবে ?--গ্রতি গঙ্ক্িতে ৯টা 
বর্ণ থাকিলে ১৬ গঙ্কিতে কয়টা বর্ণ থাকিতে পারে? 

(১) যদি ৫টাকায় ২০টা দ্রব্য পাওয়া যায় তবে ৪ 

টাক্কায় কয়টা দ্রব্য পাওয়া যাইবে? 

(২) যদি৮ দিনে ৭২ ক্রোশ পথ যাওয়া যায় তবে 
& দিনে কত ক্রোশ যাওয়া যাইতে পারে? 

(৩) যদি ২২ পঙ্ক্তিতে ৪৪টী বর্গ থাকে তবে ৫ 

পঙ্কিতে কয়টী বর্ণ থাকিবে? 
শেষের তিনটা গ্রশ্নের উত্তর যে প্রথমে হরণ করিয়া 

পরে পূরণ করিলে পাওয়া যায় এবং প্রথমে পুরণ 

করিয়া পরে হরণ করিলেও পাওয়া! যাইতে পারে, 

তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়। দেওয়! ভাল । 

এইর্ধপে সকল ত্রৈরাশিক শিক্ষা হইলে পর মুদ্রা এবং 
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গুরুত্ব, তথা দৈর্ঘা প্রভৃতির «পরিনাণ স্থত্রঁ সমুদায় 

অভ্যাস করাইতে হয় | সচরাচর বিদ্যালয়ের বালকের! 

এ সকল সুত্র গুলি কেবল কঠস্থ করিয়া রাখে এবং 

শিক্ষকেরা সেই সকল নিয়ম গুলি অত্যন্ত হইয়াছে কি 

না, এক এক খানি বহি ধরিয়া! আপনারা পরীক্ষা 

করেন। পরে অঙ্ক পুস্তক হইতে তত্সমুদায়ের উদ্া- 
হরণ কমাইয়া দেন। এই প্রণালী সর্বতোভাবে উত্তম 

বলিয়া বোধ হয় না। কারণ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া. 

যায় ষে, বালকের! দিবস কতিপয় মধ্যেই এ নকল সৃত্র 

গুলি সম্পূর্ণরূপে বিস্থৃত হইয়া যায়, অন্ততঃ অনেকানেক 

স্থলে তাহাদিগের অভ্যাস “পাপড়ি ভাঙ্গা* হইয়া থাকে। 

বিশেষতঃ বিজাতীয় পরিমাণ-স্ত্র গুলি পুনঃ পুনঃ 

বিশ্বৃত হইতে হয়। এই সকল দোষ নিবারণার্থে হলও 

(দেশের বিদ্যাঁপয় সমূহে যে রীতি গরচলিত আছে, তাহা 

অবলম্বন করা বিধেয় বোধ হয়। যদি কেহ সেই 

রীতি গ্রহণ করিয়া দেখেন, তাহ হইলেই উহার সমগ্র 

ফল উপলব্ধ হইবেন। 

হলগ্গের বিদ্যালয় সকলে তদ্দেশ প্রচলিত মুদ্র। 

এবং পরিমাণ সমস্ত দেখাইয়া বালকদ্দিগকে সেই গুলির 

নাম বলিয়! দেওয়। হয় এবং তাহার। শ্রী সকল পরিমা- 

ণের তারতম্য আপনারা পরীক্ষ1 করিয়! শিথিয় গাকে। 

বদি আমাদিগের দেশ-প্রচলিত কতিপয় মুদ্রা এবং 

পরিমাণ পাঠশালা! মমন্তে রাখা যায় এবং বালকেরা 

৬ 



৬২. শিক্ষারবিধায়ক প্রস্তাব! 

সেইগুলি দেখিয়া এবং তাহাদ্দিগের গরম্পর তারতস্য 

বিবেচন! করিয়া সুত্রগুলি স্বয়ং বুঝিয়া লইতে পারে, 

তাহ! হইলে প্রথম শিক্ষায় কিঞ্চিৎ কাধ ৰিলম্ব হইলেও 

পরিপামে অনেক উপকার দর্শে, তাঁহার সন্দেহ নাই। 

একটা উদাহরণ দ্বারা এইরূপ শিক্ষার প্রণালী গ্রদ- 

শিত হইতেছে । তিন খণ্ড কাষ্ঠের একটার উপর 

ইঞ্চি, দ্বিতীয়টার উপর “ফুট” এবং তৃতীয়টার উপর গজ 

লিখিতে থাকিবে । বাস্তবিক গু কাঠ থণ্ড গুলি এ এ 

. পরিমাণেরই হইবে। শিক্ষক সেইগুলি কএকটা বালকের 
হস্তে সমর্পন করিয়া নিয্ললিখিতবপে প্রশ্ন জি্ঞাসা 

করিবেন এবং বালক স্বহস্তস্থিত কাষ্গুলি দেখিয়া 
এবং মাপিয়! তাহার উত্তর প্রদান করিতে থাকিবে । 

, (১) ইঞ্চি ফুট এবং গজ, এই তিনটার মধ্যে কোনটা 
 সর্বঝাপেক্ষ! ক্ষুদ্র? কোন্টা মধাম? কোন্টা ষর্বাপেক্ষা 

বৃহৎ? 

(২) ইঞ্চিটাকে কতবার লইলে ফুটটী পূর্ণ হয়? ইঞ্চি 

অপেক্ষা ফুট, কত বড়? 
(৩) ফুট্টাকে কতবার লইলে গ্রজটা পূর্ণ হয় ?.--ফুট 

অপেক্ষা গঞ্জ কত বড়? | 
(৪) ইঞ্চিটাকে কতবার লইলে গজ পূর্ণ হয়?-__ইঞ্চি 

অপেক্ষা গজ কত বড়? 

(৫) ২ গজ ১ ফুট ৩ ইঞ্চি একটা রেখ! এই ঘরের 

মেজ্যায় অঙ্কিত কর। 



পরিমাণ-সুত্ত। ৬৩ 

(৬) আমি ধে এই রেখাটী অঙ্কিত করিলাম, ই! 

কত দীর্ঘ হইল মাপিয়া বল?, 
(৭) তোমার চাদরটা কত দীর্ঘ ?--অমুকের চাদৰ 

কত দীর্ঘ ?--অমুকের চাদর কত দীর্ঘ ?--ছুইটী যোডা 

দিলে কত দীর্ঘ হইবে ?--ন। মাপিয়া বল) মাপিয়। 

দেখ। ইতাদি, ইততাদি। | রী 

(৮) ইঞ্চি, ফুট গজেব দ্বারা কি মাপা যায়? এই 

সকল পরিমাণ কাহার বাবার করে? 

পরিমাণ শুত্র সমুদায় শিক্ষিত এবং তাছার পর মিশ্র 

ষোগ, বিয়োগ, গুন এবং ছরণপ্রণালী সমুদায় সুন্দর. 

ধূপে অভাস্ত হুইলে ভিন্ন রাশি প্রকরণ আরম্ভ কব! 

আবশ্যক । ভিন্ন রাশির অববোধ অতি স্কঠিন ব্যা 

পার়। অতএব শিক্ষফের কর্তব্য গ্রতিপদে ভাহাদিগের . 

প্রকৃতি দমন্ত যত দূৰ পারেন, বালকদিগের জদয়্গম 

করিয়। দিবেন। তজ্জন্য কাঙ্ঠিক কাগজ রজ্জাদি ছিন্ন 

করিয়া! পুনঃ পুনঃ ইউ$ প্রভৃতি ভিন্ন রাশি সমস্তের 

ভাৎপর্ধ্য প্রকাশিত করিয়া দেখাইবেনা পরে এ 

প্রণালী দ্বারা ২, 8, ৯$, ইত্যাদি ভিন্ন রাশির তাৎপর্যাও 

বুধাইবেন। অনন্তর, $ & &. ইত্যাদি রাশি দ্বাবা- 

কিরূপ পদার্থের বোধ হয়, তাহাও দেখাইয়া দিবেন । 

নিয় লিখিত গ্রশ্ন কতিপয় দর্শনে এই সকল বিষয় 

শিক্ষা করাইবার নিয়ম কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইবে। 



৬৪ শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব । 
শা 

ক 

শি। দেখ, এই কাগজের ফালিতে ১২টা সমান ২ 

ভাজ আছে। ইহা সমুদায়ে ১টী কগজ, অতএব 
লিখিতে গেলে লিখিলেই হয়, কিন্তু এই বাঁরটী অংশের 

এক অংশ লিখিতে গেলে 5২ এইরূপ লিখিতে হয়। 

যদি বারটী অংশের কোন দুইটা অংশ লিখিতে হয়, 

তাহা হইলে »২ লিখিতে হয়, যদি তিনটী অংশ লিখিতে 

হয়, তবে 2 লিখিতে হয় ইত্যাণদি। কিন্ত যদি 

. ১২টী অংশই লিখিতে হয় তবেই অথবা ১ লিখিতে হয়। 
শি। এ কাগজের এই ছুইটী অংশ কিরূপে 

লিখিবে? এই ৫ট1 অংশ কিরূপে লিখিবে ?--এই 

_ ৬্টা অংশ কিরূপে লিখিবে ?--এই কারটী অংশই 

- কিরূপে লিখিবে? 

পরে শিক্ষক আর একটী কাগজ লইয়! নিয়লিখিত- 

রূপ প্রশ্ন নকল জিজ্ঞাসা করিবেম। 

শি। দেখ, এই কাগজটী সমান ১৬ তীজে বিভক্ত, 

উহ্থার এক এক অংশের নাম যোড়শাংশ। উহার এক 

অংশ কিরূপে লিথিবে ?--ছুই অংশ কিরূপে লিখিবে ? 

চারি অংশ কিরূপে লিখিবে? সমুদায় ১৬ অংশই কিরূপে 

লিখিবে?- কোন দ্রখ্য যদি সমান ২০ ভাগে বিভক্ত 

হইয়] থাকে, তবে তাহার এক ভাগ কিরূপে লিখিবে? 

তাহার পাচ ভাগ কিরূপে লিখিবে?- ফোন দ্রব্য সমান 

৮ ভাগে বিভপ্ত হইয়াছে এবং তাহার তিন ভাগ 



ভিন্নরাশি। ৬৫ 

লওয় হইয়াছে, কত লওয়। হইয়াছে লিখিবে ?-_এই 

কাগজ থণ্ডকে ভাজিয়! দেখা উহার কতটুকু হইলে 

&ভাগ লওয়! হয়?--যদি কোন কম্নালেবুতে ১২টী 

কোষ থাকে এবং ছুইটী ভাই তাহা এমন করিয়া 

খায় যে, ছোট ভাইটা এক ভাগ এবং বড়টা ছুই ভাগ 

পায়, তবে কে'কি ভাগ এবং কয়টা করিয়া কোষ 

পাইবে? ইত্যাদি--ইত্যাদি-_ 

ইহার পর ভিন্নরাশিদিগকে এক জাতীয় করিবার 

প্রয়োজন এবং প্রণালী শিক্ষা করাইতে হইবে । 

তাহাও এ কাগজ, কাষ্ঠিকাদি ভাঙ্গিয়৷ স্পষ্ট করিয়া 

দেখাইতে পার। যাইবে । তাহার একটামা এ উদ্দাহরণ 

প্রদর্শিত হইতেছে। 

শি। দেখ, এই কাগজটা ছুই সমান ভাগে বিভক্ত; 

"আর এই আর একটী কাগজও ঠিক উহার সমান কিন্তু 

ইহ1 তিনটী মমান সমান ভাগে বিভক্ত। গ্রথমটীর একটা 

অংশ লিবিতে হইলে ই এইরূপে লিখ! যায়ঞ্র দ্বিতীয়টার 

একটী অংশ লিখিতে হইলে ই এইরূপ লিখিতে হয়। 
কিন্ত প্রথমটীর একাংশে এবং দ্বিতীয়টার একাংশে 
কখনই সমান দুই অংশ হইতে পারে না। যদি প্রথম 
কাগজটা প্রত্যেক অংশকে সমান ৩ অংশে ভাগ করা 

যায়ঃ তবে সমুদায় কাগজখানি ৬ অংশে বিভক্ত হয়, 
আর যদি দ্বিতীয় কাগজখানির প্রত্যেক অংশকে ছুই 



৬৬ শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব । 

ছুই অংশে বিভক্ত করা যায়, তবে উহাও সর্ধশুদ্ধ ছয় 

অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক্ষণে দেখ, প্রথম 

কাগজের ২০২ হইয়াছে এবং দ্বিতীয়ের 8-$ হইয়াছে, 

স্থতরাং উভয়ে মিলিয়া $ হইবে। বান্তবিক এ দুইটা 

কাগজের মধ্যে কোন একটার $ যাহা, আর প্রথমটীর 

ই এবং দ্বিতীয়টার ২ মিলিয়াও তাহাই হয়। ইত্যাদি, 
ইত্যাদি । 

এইরূপে সঙ্কলন এবং ব্যবকলন শিক্ষা হইয়া গেলে 

তাহার পর পূর্ণরাশি দ্বার। ভিন্ন রাশির পূরণ এবং পূর্ণ 

রাশির দ্বার৷ ভিন্ন রাশির ভাগ শিক্ষা করাইতে হয়। 
তজ্জন্ত নিয়-লিখিতরূপ প্রণালী অবলদ্বিত হইতে 

পারে। 

শি। এই কাগজথানি সমান সমান ছয় তাগে বিভক্ত 

আছে, উহার দুই ভাগকে অর্থাৎ $কে যদি ছুইবার 

লওয়া যায়, তবে ঙ$ ভাগ পাওয়! যায় কিন্তু উ%২-২ 

হয়; অতঞব 'ভিন্ন রাশির অংশকে গুণ করিলেই ভিন্ন 
রাশিকে গুণ করা হয় ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। 

আরও শত শত দৃষ্টান্ত দেখিয়। এই হৃত্র সগ্রমাণ করিয়! 
দেখ কোন স্থলে ইহরে অন্তথ। হইবে ন1। 

শি। আবার দেখ, এই ছয় ভাজে বিভক্ত কাগন্গ 

খানির এই অংশকে $ বলা ধাইতেছে। যদি ইহার 

দ্বিগুণ লইবার নিমিত্ত $কে ছুইবার ন! লইয়া ভাজগুলির 
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মংখা! কমাইয়। তিন করি এবং তাহার ছই ভাজ লই, 
তাহা হইলেও পূর্বে যে ফল পাইুয়াছি তাহাই পাওয়] 

২২ ছি 

যায় (অর্থাৎ-__-----হয়) এইরূপ অন্ত সর্ধাস্থলেও 
৬ ৬ ৬-২ 

হইয়া থাকে । অতএব “ভিন্ন রাশির ছেদককে ভাগ 
করিয়া লইলেও ভিন্নরাশি পুরণ হইতে পারে”। পরে 

ভিন্নরাশির হরণ যে অংশকে ভাগ, অথব] ছেদককে বৃদ্ধি 

করিলে হইতে পারে তাহাও কাগজে চিত করিয়। দেখা- 

ইতে হইবে । অনস্তর অনেকানেক উদাহরণ দ্বার। 

এই সকল বিষয় শিক্ষা! করাইয়া! পরে অপবর্তের বীতি 

এবং সরলতাপাদনের প্রণালী শিক্ষা! দেওয়া যাইবে। 

তাহার পর ভতিন্নরাশির পুরণ ও হরণ শিক্ষ। করাইয়া 

ক্রমশঃ কঠিনতর এবং জটিলতর রাশি মমস্তের সরলতা! 

সম্পাদন করাইয়া পরে ভিন্নবাশি সম্মিষ্ট ত্রৈরাশিক 

শিক্ষা! দেওয়! আবশ)ক। 

ভিন্নরাশির পর দশমিক ভিরনরাশি এবং তাহার পর 

অনুপাত প্রকরণ শিক্ষা করাইতে হইবে | পরন্ত এই 

সকল বিষয় আর অধিক বাহুল্য করিয়। লিখিবার 

আবশ্যকতা নাই। এই পর্যন্ত বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে 
(যে, কোন স্থলেই যেন শিক্ষক স্বয়ং নিয়মিত শিখাইয়া 
| দেন। এমত করিয়া প্রশ্ন দেওয়। আবশ্যক যে, 

ছাত্রের! যেন আপন হইতেই অঙ্কগুলি কবিয়৷ ক্রমে 

কমে নিয়মন্ী আবিষ্কৃত করিতে গারে। ফলত: পাটী- 



৬৮ শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব । 

গণিত শিক্ষার্থ এইরূপ প্রশ্নমালা অতিশয় প্রয়োজনীয় 

বোধ হয় এবং শিক্ষক মাত্রেরই কর্তব্য তাহার] উত্তম 

রূপে বিবেচন] করিয়! ররর এক একটা প্রশ্নাবলী 

গ্রস্তত করিয়া রাখেন। 

পঞ্চম অধ্যায় 

পাঠ বলিয়। দিবার রীতি--বিদ্যালয়ের ব্যবন্ধত 

কতিপয় পুস্তক হইতে তাহার উদ্দাহরণ 
প্রদর্শন । ] 

সস স্পিসটিটি পপ পপসি 

যে প্রকারে বালকর্দিগকে পাঠ বলিয় দেওয়া এবং 

ভাহাদিগের প্রতি যদ্রপে প্রথ্থ করা কর্তবা, তাহা এক্ট 

অধ্যায়ে কতিপয় উদাহরণ দ্বার! গ্রকটিত করা যাই- 
তেছে। এন স্থলে যেরূপ লিখ! মাইবে, বোধ হয়, 
অনেক কৃতকর্দা শিক্ষক তদপেক্ষা অনেক উত্তমরূপে 

পাঠ গ্রশ্গ করাইতে পারেন। তথাপি ধাহার! অধ্যা- 

পন] কার্যো গ্রথম গ্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহারা ছুই একটা 

নিকৃষ্ট আদর্শ পাইলেও উপকার শ্বীকার করিবেন 
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পনেছ নাই। বোধোদয় এবং নীতিবোধ এই ছুই 
খানি পুস্তক ভাবগুদ্ধ ও অতি সরল ভাষায় লিখিত, 

অতএব অবশ্য কলেরই গ্রাহথ হইবে। এই হেতু & 
ছুই খানি পুস্তকের প্রথম গঙ্্ক্তি কতিপয় অনলম্বন 
করিয়! পাঠ গ্রহণ করাইবার রীতি প্রদর্শন করা যাই" 

তেছে। এইস্থলে আরও বক্তব্য যে, নিয়ে যাহা যাহ! 

লিখিত হইতেছে, তাহার অতি অল্প অংশই স্বকপোল 

কল্পিত। কোন বিদ্যালয়ে যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই 
প্রায় অবিকল লিপিবদ্ধ হইল । 

“আমরা ইতস্ততঃ যে সমস্ত বস্ত দেখিতে পাই সে 

সমুদায়কে পদার্থ কহে?।। বোধোদয়। 

শিক্ষক আপনি এই পর্যন্ত অতি ম্পরূপে পাঠ 

করিয়া বালকদ্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন তোমরা 

ইহার অর্থ বুঝিয়াছ? বালকেরা অনেকেই নিরুত্বর 

হইয়। রহিল, কেহ কেহ কহিল হা বুঝিয়াছি। 

শি। বুঝিয়াছ-উত্তম, 'ইতন্তত£? পদের অর্থুকি? 

বা। চারিদিকে । 

শি। ইতস্ততঃ পদের অর্থ চারিদকে-ঠিক, ইতঃ 

অর্থে হেথায় ততঃ অর্থে সেথায় -অতএব ইতস্ততঃ 

অর্থে হেথায় সেথায়--এখানে সেখানে--সকল স্থানে 

চতুর্দিকে ভাল, “আমরা ইতস্ততঃ যে সমস্ত বস্ত 

দিখিতে পাই” “আমরা» কে?। বা। আমরা সবাই 
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সকল মনুযাু। শি। “আমর1” এই শব্ষটী একবচন 
বা বহু বচন 1--আমর1 বলিলে এক জনকে ব্ঝায় না 

অনেক জনকে বুঝায় ? বা। আমর! বলিলে অনেক 

জনকে বুঝায় ।. শি। অতএব ইটি_? বা। বহুবচন 

হইল। শি। “যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই'-তবে 

দেখিতে পাই না_-এমন বস্তু ফি কিছু আছে। বা। 

আছে। শি। একটীর নাম বল। বা। বাতাস। 

শি। বায়ু একটা অদৃশা পদার্থ বটে, আমর! বায়ুকে 
চক্ষু দ্বার দেখিতে পাই এমত ধোধ করি না--তবে 

বামুকি একটী পদার্থ নয়?। 

(সকল বালকই নিরুত্তর হুইম্ন! শিক্ষকের প্রতি 

চাচিয়1,রহিল।) 

শি। বাধুণ্ত একটী পদার্থ বটে,_-পদার্থ শবের অর্থ 

কি? বা। বস্তু। বা। দ্রবয। বা। সামগ্রী। বা। যাঁচ। 

কিছু আছে মকলই পদার্থ । শি। পদার্থ শব্টা যৌগিক 

--উহ্ু দুইটা শবে যোগ করিয়! হইয়াছে, তাহার একটা 

শব্দ পদ অপরটা অর্থ-_অতএব পদার্থ বলিলে পদের 

অর্থ বুঝায়) পদ অর্থেকি?। বা। পদ মানে কথা_ 

শি। অতএব পদার্থ অর্থে?-বা। কথার অর্থ। শি। 

পদার্থ মানে কথার অর্থ--পদের অর্থ; অতএব কোন পদ 

বিশে যাহ বুঝায় তাহারই নাম পদার্থ_'বহি” একটা 

পদ মতএব11--বা। বহি একটা পদার্থ। শি। বহি 

একটী পদ মতএব বহি বলিলে যাহ! বুঝায় সেইটা 
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একটা পদার্থ-_বহি শব মাত্র কিন্ত এই শব্দটী উচ্চারণ 

করিলে তোমরা যাছা বুঝ, তাহ! একটা পদার্ঘ। তেমনি 

গ্নেট?--বা। ক্লেট একটী পদার্থ। £্লেট ইটা শব 

মাত্র_ইহ! বলিলে যাহ! বুঝায়, তাহাই এক পদার্থ। 

যদি তোমাকে বলি মহেন্দ্র! এ শ্লেট খানি আন, তরে 

আমি গ্লেট এই শব মাত্র উচ্চারণ করিলাম, তুমি যাহা 
আনিয়া দিবে সেইটী একটা পদার্থ হইবে। তেমনি 

কলম আন বলিলে ?--বা। কলয় আন বলিলে আমি 

যাহ! আনিয়! দিব, সেইটী একটা পদার্থ হইবে। শি। 

যদি আমি বলি কলম রাখ?--বা। আমি যাহ! 

রাখিয়া! দিব, তাহাই একটা পদার্থ। শি। ভাত 

থাও বলিলে 1_-বা। আমি যাহা খাইব তাহাই একটী 

পদার্থ। শি। ভাত এই শবটা খাইয়া ?--বা। (হাস্য 

সহকাবে ) পেট ভরে না। শি। অতএব কোন শব্দ বা 

পদ উচ্চারণ করিলে ধাঁহ বুঝায়?-বা। তাহাই 
একটা পদার্থ। শি। শব্দগুলি পদার্থের নায়, তাহারা 
্য়ং ?--বা | পদার্থ নয়। শি। যেমন মহেন্ত্র তোমার-_ 

বা। মহেন্দ্র আমার নাম, আমি (চমতকৃত হইয়]) 
মহেন্দ্র নহি। শি। যদি তোমার পিতা তোমার নাম 

হেন্দ্র না রাখিয়া! গোবিন্দ রাখিতেন। তাহ। হইলেও 

মিকিছু গোবিন্দ হইতে না, ভোমার নাম ?-_বা। 
মার নাম গোবিন্দ হইত। শি। দেখ,আমরা গোলাপ 

লকে গোলাপ বলি, আমর ফলকে আত্ম বলি-_-ইঙ্গরে- 
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জেরা গোলাপকে রোজ এবং জাতরকে ম্াাঙ্গো বলেন 

কিস্ক রোজ এবং ম্যাক্্ো, গোলাপ এবং আম্র হইতে 

স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। উহারা পদার্থ এক উহাদিগের 1 

ব1। নাম এক নয়। শি। পদার্থে এবং পদে কি প্রভেদ 

এইক্ষণে বুঝিলে? বা। ই! বুবিগাম, পদার্থ, বস্ত, 
সামগ্রী, এবং পদ তাহার নাম । শি। তবে যাহার 

নাম আছে তাহাই ?--বা। পদার্থ। শি। তবে 

বামুর9 ত নাম আছে, অতএব বাযুও একটা 1--বা। 
বাযুও একটা পদার্থ । শি। কিস্ত তোমাদের পুস্তকে 

লিখিতেছে আমরা (সকলে) ইতন্ততঃ ( সর্বা স্থানে ) 

যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই সে সমুদায়কে পদার্থ 

( পদের অর্থ) কহে। কিন্তু বায়ুকে ত দেখিতে পাই 

না, বায়ু কি প্রকারে পদার্থ হইল?--(মকল বালকই 

নিরন্তর হইয়া রহিল।) শি।যদি আমি বলি ভোমরা 

যতগুলি এখানে আছ মকর্লেই বালক, তবে যাহার! 

এখানে নাই, তাহার! ক্রি বালক নয়? বা। হা! তাহা- 

রাওবালক বইকি? শি। তেমনি?--বা। আমা 

দিগের পুস্তকে লিখিতেছে আমরা যাহা যাহা দেখিতে 

পাই সকলই পদার্থ। শি। কিন্তৃযাহা দেখিতে পাই 

না, তাহার মধ্যেও অনেক ?--বা। পদার্থ আছে। 

শি। যাহা দেখিতে পাই তাহা ত পদার্থ বটেই, আর 
তাহ! ছাড়াও কতকগুলি পদার্থ আছে। 
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* এই ভূমগুলে এবন্বিধ বহুতর ক্ষুদ্র জীব জন্ত 
আছে, ঘে তাগার গানব জাতির কখন কোন অপকার 

করে না" ।-নীতিবোধ। 

শি। ভূষমগ্ডল শবের অর্থ কি?। বা। তৃমণ্ডল শবের 

অর্থ পৃথিবী । শি। এবন্থিধ? বা। এমন--এই প্রকার । 

শি। এবহিধের বিপরীত অর্থ বুঝায়, এমন শব কি? 
এবিধ মানে এই প্রকার, তাহাঁর বিপরীত অর্থাৎ এই 

প্রকার নয়?। বা। অন্ত গ্রকার--অন্বিধ। শি। মানৰ, 

জাতি বলিলে রনুষ্যের কোন জাতি বুঝায়? ব্রাহ্মণ, 

কায়ন্থ, বৈদ্য, কি বুঝায় ?। বা। মানব জাতি বলিলে 

মন্থুয্যের সকল জাঁতিকেই বুঝায়। শি। তবে ব্রাঙ্গণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশা, শূদ্র, ইহাদিগের মধ্যে ষে প্রতেদ, তা- 
হাকে কিজাতি ভেদ বলেন1?। বা।ই1 তাহাকেও 

জাতি ভেদ বলে। শি। হিন্দু, ইংরাঁজ, মোগল, পাঠান, 

ইহাদিগের মধ্যে ষে গ্রভেদ?। ব1। তাহাকেও জাতি 

ভেদ বলে। শি তবে যখন সমুদায় মনুষ্যকে এক জানি 

বল! যায়, তখন মন্গুষ্র সহিত কাহার গ্রভেদ করিয়া 

এঁব্ূপকহ1 যায়? বা। তখন অন্য জীব জন্তর সহিত 

গ্রভেদ করিয়। মন্ষ্যকে এক জাতি বলাষায়। শি? 

অন্য জীব জন্তর সহিত ভেদ করিয়া সমুদায় মন্ুষ্যকে 

'এক জাতি কহে, মনুষ্োর মধোও পরম্পর গ্রাভেদ 

রিবার জন্য তির ভিন্ন জাতির নাম হয়, আর আমরা 

এক ধর্মাবলম্বী এবং এক ভাষা ভাষী, মামাদিগের মধ্যেও 
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ষে প্রত তাহার নামও ভাতিতেদ, কিস্তু ইহার 

আর একটা নাম আছে, তোমর1 জান ?। (বালকের 

নিরুত্তর হইয়! থাকিল) । শি। ইহাকে বর্ণভ্রেদও বলে। 

অপফার শবের অর্থকি?। ব। অপকার অর্থে অনিষ্ট 

মন, হানি । শি। অপকারের বিপরীত্ব কি? বা। উপ 

'কার। শি। গ্রন্থকার লিথিতেছেন (আমাদিগের কথন 

কোন অপকার করে না, এমন ক্ষু্র ক্ষু্র জীব অনেক 

১ আছে) 'কথন' অপকার করে ন। কি?। বা। কখন 

কোন অপকার করে না, অর্থাৎ কোন সময়ে একটুও 

ছানি করে না । শি। তবে কখন কখন অনুপকার করে 

এমত জন্ত আছে__তাছার একটার নাম বল। বা 

বিছা-বোলতা-ভিষন্ধল। শি। বৃশ্চিক, বরটা, 

ভঙ্গ, ইহারা কোন কোন ষময়ে আমাদিখ্বের অপকার 

করে ?--ইহার! কখন্ হানিকর হয়?। ব]। উহ্থা, 

_ ছ্িগের গায়ে হাত দিলেই উহ্থারা কামড়ায় । শি। গাত্রে 

হাত দিলেই উহারা কাষড়ায়্ কেন, বলিতে পার? 

বা। উহার। ভয় পান্। বা। উহ্াদিগকে লাগে। 

খি। ভয় পায় অথবা কেশ হয়, এই জন্তই উহার! 

দংশন করে, উহ্াদ্িগকে ভয় ব1 ব্যথা! ন! দিলে 

উহার দংশন করে নাতবে গোবিন্দ! তোমার 

নিকট সেদিন যে বোলতাটী আফিয়াছিল তাহাকে 

কি জনা মারিতে উদ্যাত হইয়াছিলে?। গে! । পাছে 
আমাকে কামড়ায় এই জনা মারিতে যাইতেছি লাষ। 
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শি। অতএব যে সকল জন্ত কখন কখন আমাদিগের 

অনুপকার করিতে পারে, আমন অগ্রেই ভাহাদ্বগকে 

মারিতে বা স্থানান্তর করিতে উদ্যত হই। (কখন কোন 

অপৰার করে না) 'কোন অপকার কি? 1 বা। এক 

টু অপকার করেনা। শি। অল্প মাত্রায় অপকার 
করেন1--অল্ল অল্প হাপকায় করে, এমত কয়েকটার নাম 

ঘল। স্বা। মশা) মাছি । শি। মশকা, মক্ষিক।) অতকুণ, 

প্রতি কতকগুলি ভক্ত প্রান সর্বারাই মন্ুষোর অহিত. 

করে, এই জনাই যনুঘোরা তাহাদিগকে নষ্ট করে।, 

এই ক্ষণে জিজ্ঞানা করি, কখন কখন (অর্থাৎ সর্ধদ। 

নয়) অপকার করে এমত কতক গুলি জস্তর নাম করি- 

যাছ, আর অতি অল্পমাতায় মন্ুষ্যের অহিত করে, এমত 

কতকগুলিরও নাম করিলে, সম্প্রতি কখন কোন অপ- 

কার করে না, এমত ছুই একটা জন্তর নাম কর, গুনি। 
বা! এমত অনেক আছে কিন্তু ভাহাদিগেয় নাম 

জানি না। শি। প্রাপিবিদা| বলিয়। একটী শান 

আছে, ভাঙা! পাঠ করিলে উহ্ভামিগের অনেকের 

আকার, প্রকার, নাম, ব্যবহার জানিভে পারিবে । 

কিন্ত আমাদিগের সর্বভোভাৰে অন্ুপকারী এমন 

ছুই একটীর নাম তোমানিগের জানা আছে, এই 

ক্ষণে স্বরণ হইতেছে না--একটীর নাম গ্রজ্জাপতি__- 

গ্রজাপতি কখন মনুষ্যের কোন অপকার করেনা, 

আর উচ্নার কি মনোহরগ্দৃশ্য! কি কোমল শরীর! 
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ফাহার! উহাদিগের পক্ষছেদ করিয়া চুর্দশ! করে, তা- 

হারা কি নিষ্ঠ,র!। বা। ফড়িঙ, কখন কাছার মন্দ করে 

না। শি। প্রজাপতি এবং ফড়িঙ, হুইটী হইল। কা। 
গঙ্গাফড়িড। শি। তিনটা হইল। বা। আশুলা। 

'শি। (একটা বালক, আশুলায় গরল হয় কহিয়া 

' উঠিলে, ঈষৎ হাস্য সহকারে ) তবে চারিটী হইল না। 

কা। টিকৃটিকি। শি। এই চায়িটী হইল-এএইবপ 

সহত্র সহঅ--লক্ষ লক্ষ আছে। ভাল, জিজ্ঞাস! করি, 

যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী কখন কখন মনুষ্ের অপ- 

কারী হয়, মচুষ্যের! ভয় প্রযুক্ত 'তাহাদ্দিগকে বিনাশ 

' করেন, আর ফাহার? সর্বদা অল্প অর বিরক্ত করে, 

সহ করিতে ন! পারিয়! আমরা তাহাদিগকেও মারিয়! 
ফেলি। কিন্ত তোমর! প্রজাপতি প্রভৃতি ষে গুলির 

নাম করিলে বালকের! উহ্থাদিগকে কি জনা নষ্ট করে? 

বা যন্ত্রণা দেয়? এ নিষ্ঠংরতা তাহাদিগের কিসের 

জোষ?। বা। ইহ! তাহাদিগের স্বভাবের দোফ। 

পি। উত্তম বলিয়াছ'; ইহার পর তোমাদিগের পুস্তকে 

কি লিখিয়াছে পড়। বা “কিস্ত কোন কোন লোক 

স্বভাবতঃ এমভ নিষ্ঠ,র যে, দেখিবা মাত্র এ সমস্ত ক্ষত 

জীবকে নানা গ্রকারে ক্লেপ দেয় এবং উহাদিগের 

প্রাণ বধ করে।” শি। এইস্থলে 'শ্বভাবতঃ' এমত 

নিষ্টর কেন বলিয়াছে, বুঝিতে পারিলে? 

“এমন করিয়া! পড়াইতে গেলে এক পাঠেই সমুদায় 
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দিন শেষ হয়, আার এক বতসরেও একথানি বহি সমাপ্ত 

হয়না” যদ কেহ এমত আপত্তি করেন, তাহার 

উত্তর, এই যে এইরূপে একটা পাঠ পড়াইলে এক শত 

পাঠের কার্ধযকারী হয়, এবং পাঠশালার ৰহি সমাপন 

না হউক, কিন্তু শীত্ব অপঠিত গ্রন্থ বুঝিবার ক্ষমতা 
জন্মে। অপরন্ত, এইরূপে পড়। অল্প ছয়_ কেবল 

পুস্তক অভ্যাস করায় পাঠ. অধিক হয়, ইহাও একটা 

ভ্রম মাত্র। পুস্তক অভ্যাস করিয়া গেলে পুনর্বার তাহ। 

বিশ্বত হইতে হয়, স্থৃতরাং পুরাতন পাঠ পুনঃ পুনঃ 

পড়িবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। পুরাতন পাঠ অভ্যাস 

করায় বালকদিগের কখনই অধিক প্রবৃত্তি হইবার 

সম্ভাবনা নাই। শিক্ষককে পুনর্বার পূর্বের গ্ায় 

পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অধ্যাপিত পাঠ সকল বারবার 

শিক্ষা করাইতে হয়। তাহাতেই অনেক সময় যায় এবং . 

অনেক পণুশ্রম হয়। বৎসরের শেষে, সদুদায় বৎসরে 

কত পাঠ হইয়াছে বিচার করিয়া দেখিলে, প্রায়ই দেখা 

যায় দিন প্রতি পাঁচ, মাত, দশ, পঙ্ক্তির অধিক পড়ে ' 

না। . পুর্ব*প্রদর্শিতরূপে পাঠ গ্রহ করাইলেও তাহাই 
হইবে! অতএব এই প্রকারে অধিক সময় লাগে এই 

কথা.নিতান্ত অগ্রাহ্য । 

«কিন্ত এইরূপে গড়াইতে গেলে অত্যন্ত পরিশ্রম 

করিতে হয়, অনেক বকিতে ভয়, শীঘ্ঘ শরীর জীর্ণ হইয়! 

গড়ে ” যদ্দ কেহ এমত বলেন, তাহ! অবশ্য স্বীকার 
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করি। পরস্ত শিক্ষকের কর্ম অত্যন্ত মায়ামশ্দাধ্য। 

অতএব তাহা জানিয়] শুনিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়! 

পরিশ্রম বিমুখ হওয়! কদাপি কর্তব্য নে । কোন কোন 

বাব্সায়ী লোৌক কতকাল ব্যাপিয়া জীবিত থাকে,ইহাব 

তালিকা গ্রস্ত হইয়াছে; এবং তদৃষ্টে অবগতি হয় যে, 

চিকিৎসকেরা সর্ধাপেক্ষা স্বল্প আযুম্সান্ হয়েন, এবং 

শিক্ষকের! তাহাদিগেরই নীচে । .অতএব যিনি ইহ] 

জানিয়াও শিক্ষকতা কার্ধ্যে নিযুক্ত হইবেন, তাহার 

কর্তব্য নহে, পরিশ্রম অধিক বলিয়। কোন স্ুপ্রণালী 

পরিত্যাগ করেন। অপিচ বালকদিগের বুদ্ধিস্ক্তি 

করিবার অভিগ্রায়ে অধ্যয়ন করাইতে করাইতে যে 

প্রকার মনের সুখ হয়, তাহাদিগকে গ্রন্থ অভ্যাস করা- 

ইতে গেলে, কখনই তেমন সুখ হয় না। 
শজ 

ষ্ঠ অধ্যায়। 
৫১ শি 

| বন্তধিদ্যা_বস্তম ফাকা? বিষয়ক কতিপয় আনুক্রমিক- 

পাঠ-প্রদর্শন_-সরল বাক্য রচনা_প্রশ্সের উত্তর রচন|। 

পদ-পুরণ দ্বার! বাকা রচন!। ] 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে বালকের পুস্তক পাঠ করা 
অপেক্ষ। শিক্ষকের স্ানে বাচনিক উপদেশ গ্রছণ করিতে 

অধিক অনুরক্ত হয়। কিন্ত কোন বিষয় শুদ্ধ কথায় 
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গুণিয়। মনে রাখ! মপেক্ষ। যদি তাহার প্রত্যক্ষ করিতে: 

পারা যায়, তাহ! হইলে আর অধিক আনন্দ হয়, এবং 

তদ্বিষয়ক সংস্কার অধিকতর দ্মুপরিষ্কট হইয়া থাকে। 

এই জঙ্ত নান। দ্রব্যের গুণ, গ্রকৃতি, প্রয়োজন এবং 

ব্যবহারোপযোগিতা শিখাইবার সময় স্ুবিজ্ঞ শিক্ষা- 

চার্যেরা কেবল মাত্র পুস্তক, অথবা আপনাদিগের 

বাচনিক উপদেশের উপর নির্ভর-না কন্িয়] ঠেই সকল - 

দ্রব্য লইয়া ছাত্র বর্ণের প্রত্যক্গ করাইয়াদেন। ছাত্রের! 

তাহা পাইয়া দর্শনাদি করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হয়, 

এবং সচ্ছন্দে অনেক বিষয় শিক্ষা! করিতে পারে। 

শিশুগণ দহজেই সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট। তাহারা 
কোন নুতন বস্ত দেখিলেই তাহার বিষয়ে অনুসন্ধান 

করিয়া থাকে। শিক্ষক মেই কৌতুহল পরিপুরণ করি- 
বার যত্র করিয়া অনায়ামে অনেক বিষয় শিক্ষা করা- 

ইতে পারেন। অতএৰ বিদ্যালয় মাত্রেই এক একটা. 

'বস্ত মণ্তুষা” রাখা বিধেয়।. বালকের! স্ব স্ব ইচ্ছা- 
ন্বদারে আপন আপন গৃহাদি হইতে যে যে দ্রব্য আন- 

য়ন করিবে, শিক্ষক তৎসমুদার অতি হ্ৃষ্টচিত্তে গ্রহণ 

পূর্বক এ 'বস্তব মঞ্জষায়' রাখিয়া! দিবেন। পরে সময়ে 

সময়ে তাহ] হইতে এক একটা দ্রব্য লইয়1 বালকবর্গকে 

তত্বিষয়ে উপদেশ দিবেন। বস্ত মঞ্জুষায় অনেকগুলি 

'দেরাজ? এবং প্রতি দেরাজে মনেকগুলি করিয়। প্রকোষ্ঠ 

থাকিবে। প্রতি প্রকোষ্ঠে একএক প্রকার দ্রব্য থাকিবে, 

এবং শিক্ষক যত্র করিয়া যে নকল দ্রব্য বালকবর্ণের 
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দুপ্রাপ) তাহ! ম্বয়ং সংগ্রহ করিবেন। তাহার কতিপয় 

ৃ্ান্ত দেওয়! যাইতেছে। যদি কোন বালক নিজ 
বাটী হইতে একটু রেসম আনিয়া থাকে, তবে শিক্ষক 
এ রেমমের বিষয়ে কোন শিক্ষ। প্রদান করিবার পূর্বে 

আপনি একটা “গুটি একটা 'পোকা, কতিপয় গুটির 

ডিম্ব এবং চেলি, মকমল, প্রভৃতি যে সকল বস্ত্র রেসম 

হার। গ্রস্ত হয় তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক এক খণ্ড সংগ্রহ 

করিবেন। 

যদি কোন বালক স্বগৃহ হইতে একখণ্ড লৌহ 

আনয়ন করে, তবে শিক্ষককে বিমিশ্র লৌহ, ঢাল! 
লৌহ, পেট। লৌহ, ইম্পাত এবং লৌহ-জাত বিভিন্ন 

প্রকার পাঁচ সাতটা দ্রব্য সংগ্রছ করিতে হয়। যদি 

বালকের! বাটী হইতে কিঞ্চিৎ তুল] আনয়ন করিয়া 

থাকে, তবে শিক্ষকের কর্তব্য যে তিনি কার্পাস-বৃক্ষ, 

কার্পাস, সবীজতুলা। স্থত্র এবং বিবিধ প্রকার বস্ত্র খণ্ড 

সমস্ত শ্বয়ং সংগ্রহ করেন। এইরূপ করিলে অতি অন্ন 

দিনের মধ্যেই বস্তমঞ্জষা' অতি প্রয়োজনীয় ভ্রব্য 

সমস্তে পুরিত হইয়া উঠিবে। 
এক্ষণে এইমাত্র বক্তব্য যে, বালকদিগের বয়;ক্রম 

এবং বিদ্যা বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া এই কল পাঠ সহজ 

অগবা অপেক্ষাকৃত কঠিন করা আবশাক। ইহার, 

কতিপয় আদর্শ নিমে গ্রাদর্শিত হইতেছে। 

শিক্ষক বন্তমঞ্জযা হইতে 'এক খণ্ড কাচ লইয়া 
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বালকদিগকে উহ! দেখাইয়] উহার নাম জিজ্ঞান! করি- 

বেন। তাহার! উহার নাম বলিলে তিনি কাষ্ঠফলকে 

'কাঁচ” এই নামঠী অতি স্পষ্টরূপে ঝড় বড় অক্ষরে লিখি 

দিবেন। পরে ধঁ কাচ খণ্কে রৌদ্রে ধরিয়া! নাড়িতে 
নাড়িতে লিজ্ঞাস। করিবেন, কাচকে কেমন দেখায়? 

বা। “চকৃটকে' দেখায়। শি। হা, কাচ দেখিতে 

“উজ্জল ৷ পরে কাষ্ঠ ফলকে যেখানে 'কাচ' লিখিয়া- 

ছেন তাহার পারে 'দেখিতে উজ্জ্বল” এইরূপ লিথিবেন। 
শি। এই কাট লইয়। স্পর্শ করিয়া বল উহাকে কিৰপ 

বোধ হয়, স্পর্শ মাত্র করিও, উনার গাত্রে হাত বুলাইগ 

না। আপন আপন গালে ছু'য়াইয়া দেখ। বা। গালে 

শ্তল ঠেকে। শি। তবে কাট, প্পর্শে শীতল, এই বলির! 

কাষ্ঠফলকে লিখিবেন 'ম্পর্শে শীতল? | শি। এই বারে 

উহার উপর হাত বুলাইয়! দেখ, কেমন বোধ হয়। বা। 

“বেস তেলপানা? বোধ হয়। শি। হা তেলপান1,খন্থসে 

নয়) মন্থণ--কি বলিলাম? বা। মস্যণ। শি। তবে কাচের 

উপর হাত বুলাইলে উহাকে? বা। মস্থণ বোধ হয়। 

শিক্ষক কাঠ ফলকে "হাত বুলাঈলে মন্ণ' এইরূপ 
লিথিবেন। শি। কাচকে টিপিয়৷ দেখ কেমন বোধ হয়? 

বা শক্ত । শি। কাচ টিপিলে শক্ত--কঠিন না কোমল? 

বা। কোমল নয়, কঠিন। শিক্ষক 'টিপিলে কঠিন এই 

রূপ লিখিবেন। শি। আপন আপন প্লেট লইয়া চক্ষুর 
উপর ধরিয়া দেখ উহার ভিতর দিয়! কিছু দেখিতে 
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পাও কিন? বা। না, কিছুই দেখা যায় না। শি।, 
কাচ খণ্ডকে চক্ষুর উপৰ ধরিয়া দেখ। না। উচা 

ভিতর দিয়া দেখা যায়। শি। যাহার ভিতর দি 

দেথা ধায় তাহাকে শ্বচ্ছ বলে-আভতএব কাচ? বা 

স্বচছ। শিক্ষক কাষ্ঠ ফলকে লিখিবেন *চক্ষুর উপ 

ধরিলে গ্রচ্ছ"। শি। আরকোন জবা প্বচ্ছ আ 

বলিতে পার? বা। কল। বা। অভ্রা শি 

ভাল, আর আর ধত স্বচ্ছ উব্য দেখিতে পাইবে তাহা 

নাম আমাকে বপিবে। এক্ষণে & কাচ খণ্ডবে 

হাত হইতে ফেলিম়্! দিয়া দেখ। বা। উহ] থ. 

খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়! গেল। শি। যে জ্রৰা এইর' 

সহজেই ভাঙ্গিয়া যায় তাহাকে কি বলে? বা 

পঙ্কা। বা ঠুনকৃ। শি। ই]যে সকল দ্রব্য অ। 

আঘাতেই ভাঙ্গে তাহান্দিগকে পক্ষা ৰা ভঙ্গ-গ্রবণ বলে 

অতএৰ কাচ? বা। ভঙ্গ-গ্রবণ। শিক্ষক 'আঘাং 

করিলে ভঙ্গ-প্রবণ' এটরূপ লিখিয়! পরে সর্ব দি 

“বোধ হয়” লিখিয়া দিবেন। এইরূপে কাচের গু' 

সমুদায় কাঠ ফলকে মুষ্পষ্টরূপে লিখিত হইলে বালকের 

তাছ! পুনঃ পুনঃ পাঠ করিবে] পরে শিক্ষক উহ 

পু'ছিয়া ফেলিবেন এবং বালকের! আপনাপন শ্লেটে 

তাঠা পুনর্বার লিখিয়। তাহাকে দেখাইবে। কা! 

ফলকে যে প্রণালী ক্রমে এই পাঠ লিখিত হইবে তাহ 
নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। 
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কাচ। 

দেখিতে ৯৭ উজ্জ্বল 

ক্পর্শে ১০:0৯ শীতল 

হাত বুলাইলে *.. ৮, এগ 

টিপিলে রন » কঠিন 

চক্ষুর উপরে ধরিলে ৮৯ স্বচ্ছ 

আঘাত করিলে *,, ১ তঙ্গ গ্রবগ 

বোধ হয়। 

সামান্ত প্রত্ক্ষ দ্বার ভ্রবা সমস্তের যে সকল গুণ 

অনায়াসে পরীক্ষেত হয় প্রথমে পূর্বোক্তব্ূপে সেই 

সকল গুণ শিক্ষা করাইয়া পরে ছাত্রবর্গ বয়োধিক 

হইলে তাহাদিগের ধারণাশক্তি এবং অন্ঠান্ত মনো" 

বৃন্তিকে উদ্রিক্ত এবং উত্তেজিত করিরার প্রয়াস পাইতে 

হয়। নিয়লিখিত আদর্প দর্শনে তাহার কথপ্চিং উপ- 

লন্ধি হইতে পারিবে । 
শি। কাছ কৃত্বিয় পদার্থ মন্থুষোর! উহাকে ? বা। 

প্রস্তুত করে। শি। যের্রব্কে মনুষ্যের! গ্রস্তত করে 

তাহাকে? বা। কৃত্রিম বলা যায় [ধি। অতএব কাচ? 

বা। কৃত্রিম দ্রব্য। শি। দেখ মনুযোর! মত দ্রর্য প্রস্তত 

করেন মনকলেরই উপাদান পুর্ববাবধি থাকে--ইট্টকের 
| উপাদান মৃত্তিকাঁ-কাপড়ের? বা। উপাদান কতা 

তুলা । শি। ভাতের? বা। চাউল-জল। গি। 



৮৪. শিক্ষাবিধায়ক প্রন্ত/ব। 

কাচের উপাদান বালি এবং ক্ষার অর্থাৎ বালি এবং 

গার তইতে-_? বা কাচ হয়। শি। বালি এবং ক্ষারকে 

একত্র করিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইলেই--?.ব|। কাচ 
তয়। শ্ি। বালি অতি সামান্ধ বস্তু, ক্ষারও সচরাচর 

পাওয়! যায়_-কাষ্ঠ ভৃণ গ্রভৃতি উদ্ভিদ পদার্থ মাত্রেই--! 

বা। ক্ষার থাকে। শি। অতএব ক্কাঠ ব৷ খড় দগ্ধ করিলে 

যে তথ্য হয়-.? বা। তাহাতে ক্ষার থাকে। শি। তবে 

যদি কোন স্থানে অনেক বালি এবং খড় থাকে এবং এ 

থড়ের রাশিতে অগ্রি লাগিয়া! উহ! পুড়িয়! যায়--তাহ! 

হইলে_? ব1। সেই স্থানে কাচ হইতে পারে। শি। 

অতি বন্ৃকাল পূর্বে কতকগুলি বণিক নৌকা! করিয়া 
. ষাইতে যাইতে একটা বালুকাময় স্থানে উঠিয়া কালয় 

'নামক বৃক্ষের কা্ঠে রন্ধন করিয়াছিল--রন্ধনের পর 

তাহারা দেখিল চলীর ভিতরে অতি উজ্জল” “মক্ৃণ' 
“কঠিন' এবং “স্বচ্ছ একটা পদার্থ জন্মিয়া রহিয়াছে-- 
তাহাই? বাঁ। কাচ। শি। সেই অবধি কাচ গ্রস্তত 
করিবার রীতি প্রকাশিত হয়_-যদি বণিকের! এ দ্রব্যটা 

দেখিয়াও তাহাতে মনোযোগী না হইত--তাহ! হইলে? 
বা। কাচ প্রস্তত হইত ন1। শি। কাচ প্রস্তত না হইলে 
আমর! কি কি দ্রব্য পাইতাম না? বা। আর্শিপাই- 
তাম না। বা। মার্সি পাইতাম না। বা লগন। বা। 

মেজ | বা। দেয়ালগির। বা। ঝাড়। ব! কাচের গ্লাস। 

বা।- কাঁচের বানন।. বাঁ। বোতল। বা। লিশিবা 
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'5ম্স[।শি। আর অনেকানেক যন্ত্রেতেগ কাচের প্রয্ধো- 

জন আছে_-অতএব কাচ আমাদিগের অনেক-_-1 
বা। প্রয়োজনে লাগে । শি। ভাল এক্ষণে বলবেখি, 

কাচের .ক্কিকি গুগথাঞাতে কোন্ কোন্ গ্রয়োজন- 

লিদ্ধ হয়? কাচ বদি স্বচ্ছ নাহইত, তবে যেয়ে 

দ্রব্যের মাম করিলে তাহার কোন্টী কোন্টা কাচ .. 

হুইতে প্রস্তত হইত না?। বা। কাচন্চ্ছন। হইলে, 

সার্সি__হইত না। ব!। লষ্ঠন হইত ন$। বা। লেজ্ 

হইত না। ৰা। ব্বাড় হইত না। শি। কেনতীসকল 

দ্রব্য হইত ন। ?1 বা। শ্বচ্ছ না হইলে আলে! আদিতে 

পারিত না। শ্ি। হ!, কাচ স্বচ্ছ নাহইলে উহাকে 

ভেদ করিয়া! বাহিরের আলোক ভিতরে এবং ভিতরের 

আলোক বাহিরে আদিতে পারিত না। বা। কাচ 

শ্বচ্ছ না হইলে আর্সিও হইত না। শ্রি। বিবেচনা .. 

করিয়া বল__কাচ স্বচ্ছ থাকিলে কি তাহাতে আর্সি 

হম? আর্মির কাচের ভিতর দিয়া কি অন্তদিকের 

ভ্রবা দেখিতে পাওয়া যায়? ব1। না, আর্মির পিঠে 

পারা দেওয়া থাকে, পারা, উঠিয়া গেলে আর মুখ 

দেখ! মায় না--আমাঘের বাড়তে এক খানি ভাঙ্গ। 

আর্সি আছে। তাহার ঘ্নেখান যেখান হইতে পার 

উঠিয়া গিয়াছে সেইখানে সেইখানে মুখ দেখা যায় না, 

যেখানে পাবা, আছে সেখানে দেখা বায়। শি। 

যথার্থ কথা/ কাটের পৃষ্ঠে. পার! এবং রাঙ্গমিশ্রিত 

করিয়া মাথায় তাহাতে ্  কাচ আর স্বচ্ছ থাকে ন। 



৮৬ শিক্ষাবিধাধক প্রস্তাব । 

এবং স্বচ্ছ থাকে না বলিয়াই উহাতে মুখ দেখ। যায় 

উহা দর্পণ হয়। অতএব কাচ দ্বচ্ছ বলিয়া. উহাতে 

দর্পণ হয় এমভ নহে--দেখ কাশার ঘটা--বাটা_-থালা! 

ভালরূপে সন্মার্জিত্ত হইলে সকল দ্রব্যেও-11. ব1। 

'ষুখ দেখা যায়_-শি। কিন্তু উবার! শ্বচ্ছ নয়_কাঠের 

বাঝে যদি উত্তম পালিন হয়, পাল্কীতে যদি ভাল 

বারিসকর! ফায়-তাহা হইলে উহাতেও?--। বা। মুখ 

দেখা যায়| শি। ভালরূপে সম্মাজিত হইলে ভ্রবাটী 

ঈন্ণ এবং উজ্জ্বল হয়, অত্তএব কোন দ্রব্য অতিশয় 

মস্থণ এবং উজ্জ্বল এবং অন্বচ্ছ হইলেই ?। ব1। তাহাতে 

সুখ দেখা ষায়। শি। তাহাতে মুখের প্রতিবিস্ব_1। বা। 

দেখা যায়। শি। ফে দ্রব্য প্রতিবিদ্ব গ্রহণ করিতে 

পারে তাহাকে বিদ্বোদগ1হী বলে-_-আর্সি? বা। বিদ্বো- 
দগাহী দ্রব্য। শি। কিন্ত আর্ি স্বচ্ছ বলিয়া? ব|। 
বিদ্থোদগাহী হয় না। পি। উহা মস্থণ এবং উজ্জল 

আর--শি। পার! এবং রাঙ্গ মাথাইয়া অন্বচ্ছ হয় 

বলিয়াই-? বা। বিদ্বোদগ/হী হইতে পারে। শি। 

ভাল; এক্ষণে বল দেখি, কাচ উজ্জল এবং মস্থপ বলিয়! 

উহ! হইতে আর কিকি দ্রবা হইয়। থাকে? বা। 

কাচের বাসন হয়| শি। কাচের বাঁফন পিত্তল কাপার 

বাসন অপেক্ষ! গ্লেখিতে উত্তম এবং উহার মূল্যও ? 

বা।. অধিক নয়। শি। তবেউহ্থারদোষকি? বা। 

শীপ্র ভাঙ্গিয়! যায়। শি। হা, কাচ অতিশয় তঙগ-গ্রবণ 
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'ুটে-ফিস্তু কাচের বাদনের আর একটী গুণ আছে। 

পিত্তল বা কাদায় কোন ভ্রব্য অধিকক্ষণ থাকিলে কলঙ্ক 

পড়ে, কাচের বাসনে ?--বা। কলঙ্ক পড়েনা । শি। 

এই জনই কোন ভ্রব্য অধিক দিন রাখিতে হইলে 

তাহাকে--? বা। বোতলে বা শিশিতে পুরিয়| রাখে ।, 

শি। এই জন্যই ভাক্তত্পধানার ওতঘধ সফল--? বা। 

বোতলে বা শিশিতে রাখা যায়। * এ 

এই পাঠ দমাপন হইলে শিক্ষক নিস্লিখিত কতি- 

পয় প্রশ্ন ক্লাষ্ঠ-ফলকে লিখিবেন এবং বালকবর্গ দ্ব স্ব 

শ্েটে তাহা প্রড়ান্তর দিবে 

(প্রশ্ন ) 
(১) কাঁচ কিরূপ বস্তু? (২) কাচের ৪০৭ কিকি? 

(৩) কাচ কিনপে প্রস্তৃত হয়? 

(৪) কাচ নির্মাণের উপায় কি রূপে প্রকাশিত 

হইয়াছিল? 
(৫) কাচ কঠিন এবং স্বচ্ছ বলিঘা উহ! হইতে কিকি 

ভ্ব্য গ্রস্ত হইয়া থাকে? 

(৬) কাচের বিশ্বোদগাছিতা গুপ কি প্রকারে জন্মে? 

(৭) কাচের বানের গুণকি? 

(৮) কাচের বাঁসনের দোষ কি? 

(উত্তর ।) 
(১) কাচ কৃত্রিম বন্ত। (২) কাচের উপাদান বালি 

এবং ্গার। | 
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(৩) অগ্গির উত্তাপে বালি এবং ক্ষার গলাইয়। 

গ্রস্ত হয়। 

(৪) কতকগুলি বণিক কোন বালুকাময় স্তানে রক্ষন 
করিয়া! দেখিয়াছিল ষে, চু্লীর ভিতব কাচ জন্বিয়া 

রছিয়াছে। ' 

(৫) কাচ কঠিন এবং স্বচ্ছ বলিয়া! উহা হতে সার্সি, 

লন, সেজ, দেয়াল্গির, ঝাড় প্রস্তত হইয়া! থাকে । 

' (৬) কাচের পৃষ্ঠে পারা এবং রঙ্গ দিশ্রিত করিয়া 

মাথাইলে উহ অন্থবচ্ষ হয় এবং কাচ স্বতাবন্ধই মন্ফণ 

এবং উজ্জ্বল আছে, সুতরাং উহার বিসশ্বোগগাহিতা গুপ 

জন্মে। : 

(৭) কাচের বানের গুণ এই যে, উহ মস্থণ ও উজ্জল 

হয় এবং উহাতে কলঙ্ক ধরে-ন।। 

(৮) কাচের বাঁসনের দোষ এই যে, উছ! অতি অন্ধ 

আঘাত পাঁইলেই ভাঙ্গিয়া যায়। 

ছাত্ররর্গ, আরও রয়োধিক এবং বুদ্ধিমান হইয়া 

উঠিলে বিশেষতঃ অনেকানেক বিষয়ে তাহাদিগের 

ভান জন্মিলে উপমিতি অক্ুমিতি "প্রভৃতি মূনোবৃতি* 

দিগের সম্বদ্ধনার্থ ফত্ব করা আবশাক। তজ্জন্ত নিম্ন" 

লিখিত আদর্শ গ্রদর্শিত হইতেছে। 

শি। এক খণ্ড কাচহাতে করিয়। তুলিয়া বিজ্ঞাসিবেন, 

উদ ভারী বা হাকী,( গুরু কিন্ত লু) কি রোধ হয়? ব1। 

ভারী বোধ হয়.। ঝা। তাকী বোম হয়। শি। তোমর। 
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কেহ ভারী কেহ লঘু বলিতেছ, তবে আমি কিনিশ্চয় 
করিব? দেখ, কাচ তুলা অপ্রেক্গ1-? বাঁ। ভারী । 

শি। কিন্ত লৌহ অপেক্ষা? বা। লঘু। শি। তবে 
কোন দ্রব্য গুরু কিন্বা লঘু বলিতে হইলে--? বা। 
অন্য দ্রবোর সহিত তুলনা করিয়া বলিতে হয়।' শি।, 

এই জন্ত, অর্থাৎ অন্তের অপেক্ষা করিয়া বলিতে হয় 

বলিয়া গুরু এবং লঘু ইহাদ্দিগকে “সাপেক্ষ শব বলে। 
পণ্ডিতের! কোন্ দ্রবা গুরু এব* কেবা লঘু তাহ! নিশ্চষ | 

করিতে হইলে সেই দ্রব্কে জলের মহিত--? বাঁ । 

তুলন| করিয়া থাকেন। শি। কাচ জল অপেঞ্ষা-? 

বা। গুক। শি। জল অপেক্ষা গুরু কিরপে জানিলে? 

বা। কাচ জলে ডুবিয়! যায়। শি কিত্ব কাচের 

শিশি-? বা। জলে ভাসে । শি। তবে-? বা। 

তেমন লৌহছের কড়া লোহার জাহাজও জলে ভামে। 

শি। তবে জল অপেক্ষ! ভারী হইলেই ত কোন দ্রব্য 

জলে ডুবে না? ব1। যদি নিরেট হয় এবং জল অপেক্ষা 

ভারী হয়, তাহা! হইলেই জণ্ে ডুবে। শি। তবে “নিরেট 

কাচ জলেডুৰে এই জন্তই-? বা। কাচকে জল 

অপেক্ষা ভারী বল! ষায়। শি। কাচল্পর্শে কঠিনকি 

কোমল? বা। কাঁচ অতিশয় কঠিন। শি। হা, সচরাচর - 

আমরা ষে মকল দ্রব্য ব্যবহার করিয়া! থাকি। তাতার্দিগেব 
সকলের অপেক্ষা! কাচ কঠিন বটে। কিন্তু কঠিন এবং 

কোমল: এই ছইটাও-- ধা। সাপেক্ষ-শব। শি- 
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অর্থাৎ? বা। কোন দ্রবাফধে কঠিন বা কোমল 

*্বলিতে হইলে অন্ত কাহার অপেক্ষা! উহ! কঠিন ব 

কোমল তাহা ভাবিয়া বলিতে হয়। শি। কাচ লৌহ 

অপেক্ষা কঠিন বটে কি না? ঝ1। কাচ লৌহ মপেক্ষ। 

কঠিন। বা। না, কঠিন নর, কারণ'লৌহের আঘাতে 

কাচ ভাঙ্গিয়া যায়, মতএব উহ! লৌহ অপেক্ষা কোমল! 

শি। কাচ ইষ্টকের মআঘাতেও ভাঙ্গিয়া যায়, কাপড়ের 

হুটির আঘাতে ওভাঙ্গিয়া যায়, হাতের চাপনেও ভাঙ্গিয়া 
, যায়, কাচ কি ইষ্টক, কাপড় এবং হস্তের মাংস অপেক্ষাও 

কোমল? বা। না, উহ] কঠিন; উহা ভঙ্গ গ্রবণ বলিয়াই 

- ভাঙ্িয়া যায়। শি। তবে লৌঙের আঘাতে .ভাঙগে 
বলিয়! উহাকে লৌহ অপেক্ষ। কোমল-? বা। বলা 

| যায় ন!। শি। তোমাদের হাতের শ্লেট, এই খড়ি, 

এবং এই ছুরি, এই তিনের মধ্যে কে মর্বাপেক্ষা। কঠিন? 
. র1।, ছুরি সর্বাপেক্ষা কঠিন। পি। তাহার নীচে! 

বা। গ্লেট। শি। তাহার নীচে? বা। খড়ি। শি। 

প্লেটের উপর ছুরিরও আঁচড় দিলে শ্লেটের গাতে-? 

বা.! দীগ পড়ে। কিন্তু খড়ি দিয় আচড় দিলে__ 

" বা খড়ি আপনিই তাঙ্গিয়। প্লেটে লেপিয়া যায়। 

+ .শি। অত্তএব যাহাদ্কারা আঁচড় দিলে দাগ পড়ে, স্বয়ং 
লিপ্ত হইয়া বায় না সেই জ্রবাই_? বা। অধিক 

কঠিন। পি। লৌহের দ্বারা কাচের গাত্রে দাগ দে- 
ওয়া--1 বা। যায়.না- কিন্তু কাচের দ্বায়া লৌফের 
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উপর দাগ দেওয়। যায়, আঞ্চএব কাঁচ লৌহ* অপেক্ষ 

কঠিন।' শি। কিন্বকাচেরম্বারাও কাচের গাত্রে- 
ব]। দাগ দেওয়া যায়। শি। অতএব সমান কঠিন 

ছুষ্টটী দ্রব্যের মধ্যে একটীর দ্বারা অপরটার উপর-_ 

বা। দাগ দেওয়া যাইতে পারে। শি। আবার সধাও 

ইষ্প।তের দ্বারাও কাচের উপর? বা। 'দ্রাগদেওয়' 

যাইক্ঠে পারে। শি। অতএব যদি সধার 'হয় তবে 
কিঞিন্াত্র অল্প কঠিন দ্রব্যের দ্বারাও কিঞিন্মাত্র অধিব 
কঠিন দ্রবেঃরউপর? বা। দাগ দেওয়া যাইতে পারে 

শি। যে দ্রব্য মণ্ধক কঠিন তাহার দ্বারাই অস্ত্র শর 
প্রস্তত হইয়। থাকে, কারণ-_? বা। তাহার দ্বার 

অন্ত সকলের গাত্রে অনায়াসে দাগ দেওয়া যায় ন 

অন্ত মকগকে কাটা যায়। শি। হীরক কাচ অপেক্গ 

কঠিন, মত এব হীরকের দ্বারাই_? বাঁ। কাচ কাটিয় 

থাকে। 8 

শি। কোন ভ্রব্যকে তুলিয়! সেইটা গুরু কি লঘু- 
তাহাকে টিপিয়। উহা কঠিন কি কোৌমল--তাহা জান 

যায়, কিন্তু কেবল স্পর্শ মাত্র করিলে--? বা। উচ 

শীতল অথবা উষ্ণ তাহ জানা যাইতে পারে। শি 

কাচকেম্পর্শ করিলে কি বোধ হয়? বা। শীত 

বোধ হয়। শি। সচরাচর শীতল ৰোধ হয় বটে, কি: 

অতিশয় শীতঙ্গ জলে কিয়ৎক্ষণ হাত ডুবাইয়া রাখি 
তাহার গর যছ্ছি ক্লাচ স্পর্শ কর, 'তবে উহাকে শীত 
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বোধ হইবে না। বাস্তবিক,&ষ দ্রব্য আমাদিগের শরীব 

অপেক্ষা শীভল তাহাকেই আমরা শীতল বলি এবং যে 

. দ্রবা আমাদিগের শরীর অপেক্ষা উষ্ণ তাহাকে ই--? 

বা। উঞ্ণ বোধ করিয়া থাকি। শি। দেখ শীত্ত কালের 

রাত্রিতে আমাদিগের শরীর অত্যন্ত শীতল হয় বলিয়া 

প্রাতঃকালে কূপের জল-_?। বা উষ্ণ বোধ হয়। 

শি। কিন্তু কিঞ্চিৎ বেল! হইলে শরীর উষ্ণ হইয়া” উঠে 

অতএব তখন্--! বা| সেই কূপের জল শীতল বোধ 

হইয়া থাকে । শি। আবার দেখ, সহজ অবস্থায় তো- 

মার হাত আমার গাত্রে দিলে উহা! উঞ্ণ বোধ হয়, কিন্ত 

আমি জ্বরিত হইয়া যন্দ ্ব্তং উষ্ণ হই, তবে এ 

ভাতই-ঃ বা।. শীতল বোধ ছইবে। শ্ি। অতএব 

শীতল এবং উষ্ণ ইহারা পরম্পর মাপেক্ষ শব্দ, সুতরাং 

কোন দ্রবা কত উষ্ত বা শীতল, ইহা নিশ্চয় করিতে 

হইলে তাহাকে স্পর্শ করিয়াই_? বা। বলিতে পার! 

যায় না। শি। তাহ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এক 

প্রকার যন্ব আছে, সেই যন্ত্রের নাম তাপমান। 

ইত্যাদি । ইত্যাদি। 

এই পাঠ সমাপন হইলে শিক্ষক কাষ্ঠ ফলকেনিম্ 

পিখিত রূপে ইহার তাৎপর্যযার্থ সঙ্কেতে লিখিয়! দিবেন, 

ছাত্রের তাহ! স্বন্ব শ্লেটে লিখিয়! পরে বাক্য পুর্ণ 

করিয়া তাহাকে দেখাইবে। 
পচ 
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কাট. 

কোন্ড্রবা গুরু ইহা নিশ্চয়--হাতে -করিয়!”-* 

বুবতে হয়। গুরু এবং .লঘু-স্পক পরস্পর”, 
পুতের1--_সহিত তুলনা করিয়াই দ্রব্য সমস্ত্রকে,. 

গুরু বা লঘ্ৃ--স*। যে জলে-শ্যায় তাহাকে, 

বলেন। যে নিরেট ভ্রবা--সভাসে তাহাকে লঘু--১।". 

কা জলে ডুবিয়া-”উহ] জলশগুর শি । 

ধেমন পরস্পর সাপেক্ষ শব, কঠিন এবং কোল এট 

হইটটাও সেই রূপ- | দ্ররোর কাঠিনা---বুঝতো 
হয়। ফে অধিক-্তাছার দ্বারা-_-ড্রবোর.গাত্রে 

--_কাচের--লৌহের- "দাগ দেওয়া যায় । অত- 
এব কাচ-_। কিন্ত হীরক-_-কঠিন। এই জন্ত হীর-- 

কেরস্প্পকাটে । কঠিন-_ মন্ত্র শত্ম--টৈত্য এবং : 

-__পরন্পর-_ শব । যে--গামাদিগের- উফ 

তাহাকেই---বোধ করি | যে ড্রবা__-অপেক্ষা 

শীতল তাহাকফেই-_বোধ করিয়া পাকি) কিন্ত এক 

গ্রকার----_মাছে তাহার দ্বারা কোন্ জ্ুবা বাস্তবিক 

__কে-্্্তাহ! নিশ্টর--সেই মন্ত্র লামস। 

ইত্যাি। ইতচাদি। 

বালকের! এই পাঠের বাকা সমস্ত পূর্ণ করিয়া 
লিখিলে উ1 নিয়লিবিতরূপ হইঘে। | 

ৰঁ 
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কণ্চ । 

কোন্ দ্রবাগুরু কি লঘু ইহা নিশ্টয় করিতে হইলে 

উ্ভাকে হাতে কবিয়া তুলিয়া বুঝিতে হয়। গুরু এবং 
লঘু এই ছুইটী শব্দ পরস্পর সাপেক্ষ । প্ডিতেরা জলের 
সহিত তুলনা করিয়াই দ্রব্য সমস্তকে গুরু বা লঘু অব» 
ধারিত করিয়! থাকেন যে নিরেট ভ্রব্য জলে ডুবিয়া 

যায় ভাহাকে গুরু বলেন। যে নিরেট জ্রবা জলে ভাসে 

তাহাকে লঘু বলাযায়। নিরেট কাচ জলে ডুবিয়! 

ধায় অতএব স্উহ! জল অপেক্ষা গুফ। 

যেমন গুরু এবং লঘু পরম্পর পাপেক্ষ শব্ধ, কঠিন 
এবং কোমল এই হৃইটাও মেই রূপ পরম্পর সাপেক্ষ 

শব্দ । দ্রব্যের কাহিন্য হস্তের দ্বারা টিপিয়া বুঝিতে 
 হয়। যে অধিক কঠিন তাহার দ্বারা অল্প কঠিন ভ্রবোর 

গাত্রে দাগ দেওয়া যায়। কাচের দ্বারা লৌহের গাত্রে 

দাগ দেওয়া! যায়। অতএব কাচ লৌহ অপেক্ষা 

' কঠিন। কিন্তু হীরক কাচ অপেক্ষাও অধিক কঠিন। 

এই জন্য হীরকের দ্বারা কাচ কাটে । কঠিন দ্রব্য 

ঘারাই অস্ত্র শস্ত্র গ্রস্তত করা যায়। 

শৈত্য এবং উষ্ণতু। ও পরম্পর সাপেক্ষ শব্ধ । যে 

দ্রবা আমাদিগের শরীর অপেক্ষ। অধিক উষ্ণ তাছাকেই 
আমরা উষ্ণ বোধ করি। যেপ্রবা আমাদিগের শরীর 
ভপেক্ষা শীতল তাহাকেই শীতল বোধ করিয়! থাকি। 
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র কিন্তু এক প্রকার যন্ত্র আছে তাহার দ্বারা কোন্ দ্রবা 

বাস্তবিক কত উদ্? কে কত শীতল? তাহা নিশ্চয় নির- 

পিত করা যায়। সেই যন্ত্রের নাম তাপমান মন্ত্র। 

পপ্তম অধ্যায়। 

| বাকরণ পদ এবং বাকোর অস্থয়ু করিবার .রীতি--শকের ব্যুৎ- 

পত্বি--বিদ্যালয়ের বাবন্ৃতু পুস্তক কতিপয় হইতে উদাহরণ প্রদর্শন ।] . 

প্রচরৎ ভাষ। মাত্রেই ব্যাকরণ অসম্পূর্ণ হয়। যে 
সাধু বাবহার এবং সাধুপ্রয়ৌগকে মৃলম্বরূপ করিয়া . 
বৈয়্াকরণের1 শবশাস্ত্রের নিয়ম সমস্ত অবধারিত করেন, 
গ্রচলভ্ভাধার পক্ষে যেই সাধুবাবহার এবং প্রয়োগ 
সর্মদা পরিবর্তনশ্লীল থাকাতে বৈয়াকরগদিগের নিয়ম 

গুলিও সুতরাং অব্যাঞ্থি দোষে দুষিত হইয়া থাকে । 

বাঙ্গালা এক্ষগকাব প্রচলিত ভাষা । অতএব ইহার 
ব্যাকরণও যে অসম্পূর্ণ হইবে তাহ! অনায়াসেই বোধ 

হইতে পারে। বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষার এই প্রথম, 

উন্নতির সময়। এক্ষণে যে ইহার কত দুর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
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হইয়া উঠিবে তাহারও নিশ্য় নাই। অতএব এ পর্যন্ত 

বাঙ্গালার ব্যাকরণ যে সর্ধবাদিলম্মত হইয়া উঠে নাই, 

তাহা কোন প্রকারে মাশ্চর্স্যের বিষয় হইতে পারে 

না। অপিতু, কোন ভাষায় ব্যাকরণ শিক্ষার মুখা- 

উদ্দেশ্য এই থে, তদ্দার| মেই ভাষায় বাক্য রচনা 

দ্রান জনে; পরন্ত গ্রচলিত ভাষায় কথোপকথন 

করিতে পার] সেই ভাষাভাষী ব্যক্তিবর্গের সহিত সর্বদা 

সম্পর্ক রাখিলেই অনায়াসে সিদ্ধ হইয়া থাকে। 

বিশেষতঃ মাতৃজাতীয় ভাষায় কথোপকথন করিবার 
নিমিত্ত ব্যাকরণ শাস্ত্রের উপদেশ আবশ্যক করে না। 

এই জন্যই বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে বাঙ্গালার ব্যাকরণ 

শিক্ষা কর জনসাধারণের বিশেষ ফলোপধায়ক বলিয়া 

বোধ হয় না। গ্রত্যুত কোন কোন স্থলে ব্যাকরণের 
ছৃত্র সমস্ত এমত নিতাস্ত নিশ্রয়োজনীয় বোধ হয় যে, 

লোকের নিকট তাহা পাঠ করিতে গেলে একান্ত উপ, 

' হাসাম্পদ হইতে হয়। ফলতঃ এই মকল নানা কারণে 

বাঙ্গালার ব্যাকরণ এ পর্যাস্ত জনসাধারণের নিকট অধিক 

সমাদৃত হয় নাই। আর যাহার সংস্কৃত ব্যাকরণ 

. জানেন, তাহারা বাঙ্গালার বৈয়াকরণদিগের, 'শবরূগ' 

“ক্রিয়ারপ' গ্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্তুককতি দর্শ?ে 

'ছাতারের নৃত্য' মনে করিয়া নিতাতস্ত অবজ্ঞা করিয় 

'খাকেন। কিন্ত এই নকল নানা প্রতিবন্ধক সত্তবে€ 

বঙ্গবিদ্যালয় সমস্তের ছাত্রবর্গকে কিঞিৎ কিঞ্িৎ বাঙ্গা 
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লার ব্যাকরণ শিক্ষা ্রদান করা আবশ্যক বোধ হয়। 

কারণ যদ্দিও £কবল মাত্র অন্কূতি দ্বারাই বাক্য রচনা 

করিবার ক্ষমতা জন্মে, তথাপি দেই রচগাটা বিশুদ্ধ 

ভইয়াছে কি না, ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যতীত তদ্বিষয়ে দু 

প্রতীতি হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ ব্যাকরণ 

জ্ঞান না থাকিলে উত্তম আর্থিকতাও হয় না, সুতরাং 

সাহিত্য শাস্ত্রের সম্যক অর্থ গ্রহ হইতে পারে না। আব 
বাঁকরণ শিক্ষা দ্বারা উপমিতি, অনুমিতি প্রভৃতি মুখা 

বুদ্ধিবৃত্তি সমস্তের সুন্দবরূপে পরিচালন! হইয়া তাহা 

দিগের সামর্থ, বৃদ্ধি হইতে পারে । অতএব বাকরণ 

শাস্ত্র যে শিক্ষারঞ্চমতি এ্রধান অঙ্গ, তাহার মনোহ নাই। 

কিন্ত বিশেষ বিবেচন। করিয়া বাকরণ শিক্ষা গ্রদান করা 

আবশ্যক। শিশুদিগের কোমল মুখে কেবল নিয়মময় 

অস্থিমার-সর্বাঙ্গ ব্যাকরণ নিক্ষেপ করা নিতান্ত অকর্তবা 

বোধ হয়। প্রথমে তাহারা যে যে পুস্তক পাঠ কবিবে, 

সেই সকল পুস্তকের প্রাত্যহিক পাঠ হইতেই ব্যাকরণের 

নিয়মগুলি ক্রমশঃ শিক্ষা করাইতে হয়। স্বর এবংব্যঞ্জীন, 

যুক্ত এবং অনংযুক্ত, হম্ব এবং দীর্ঘ, বর্ণগত এই সকল 

প্রভেদ সর্ধাগ্রে শিক্ষণীয়। তাহার পর বিশেষ্য এবং 

বিশেষণের তেদ কিন্ূপ? এবং সর্বনাম কাহাকে ধলে? 

আর কোন্গুলি ক্রিয়া পদ? ক্রিয়া বিশেষণ? এবং 

সম্বোধন পদ তথা সম্বন্ধ? এবং কর্তৃ-কর্্ম'অধিকরণাদি, 

কারক সকলের পরম্পর, প্রভেদ কি? এসকল যে 

৭ 
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প্রকারে বোধ হয়, তাহ! ক্রমে ক্রমে শিক্ষ। করাইতে 

হইবে। এই.সকল শিক্ষার উপযোগী.কতিপয় পাঠ 

নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। 

 ১মপাঠ। 

অথ, অক, ইন্ধ, উত, 

: এই চারিটা শবের মধ্য কোন্গুলি স্বর, কোন্গুলি 

বাঞ্জন বর্ণ? থ,.ক, হ, ত, এই চারিটা হল্ বর্ণের 
পরে কোন স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয় কি না? যদি তর 
স্বরবর্ণটীর উচ্চারণ না করা যায় তবে এঁ চারিটা শব্দ 

: কিরূপ শুনায়? ইত্যাদি-_ইত্যাদি ৬ 

.. ২য় পাঠ। 

আর, আষ, ঈত, উদ, এধ, এব, ওজ, ওর্ণ, এই 

সাতটা শব্ের মধ্যে কোন্গুলি স্বর, কোন্গুলি হল্? 

আ, ঈ, উ, এ, ও, ও, ইহার! কিরূপ স্বর? ই--এবং 

ঈর উচ্চারণ বিশেষ কিরূপ. ইত্যাদি_ইত্যাদি__ 

টন 
আাউ আত, ইত্ব, ঈক্ষ, উতর, উর্ধ, এন্ব, এক্ষ, ওত্ত, 

গধব | ্ 

এই কল শবের মধ্যে কোন্গুলি স্বর, কোন্খলি 

হল? এই সকল ম্বরের মধ্যে, কোন্গুলি হস্ব এবং 
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কোন্গুলি বা দীর্ঘ শ্বয়?-_সংযুক্ধ হল্ কোন্শুলি?-- 
'উ' কোন্ কোন্ হল্বর্ণের $ যোগে হইয়াছে?" 

কাহার কাহার যোগে হইয়াছে ইত্যা্দি--ইত্যাদি। 
ধ্ব' এর মধ্যে যে ধ' এবং “ব* আছে ষর্দি তাহাদ্দিগের 

মধো একটী “অ+ থাকিত, ভবে উহ্ছার উচ্চারণ কিরূপ 

হইত ? তাহা হইলে সংযোগ হইত কি না? ইত্যাদি_ 

ইত্যাদি। 0 

অন্থুনামিক বর্ণ কিকি?--অন্গুনামিক বর্ণের মধ্যে 

কাহার সহিত কবর্গের যোগ হয় €--কাহাৰ সহিত চব* 

পের যোগ হয়?_ বর্ণমালায় স-কয়টা 1 কোন্ দ-এব 
লহিত কবর্ণের সংযোগ 'হইয়া'থাকে ?-কাচার সহিত : 

 টবর্গের ৫-যে সকল খুক্ত অক্ষর বছিতে দেখিয়া থাক, 

তাহার মধো কোথাও খএথখ-এ, বা.ছ-এ ছ-এ,। লং" 

যোগ দেখিতে পাশ কিনা? ইত্যা্দি- ইত্যাদি । 

৪র্থ পাঠ। 

“মুশীল ও সুবোধ বালক সর্ধদা লেখা পড়। করে। 

(শিশুশিক্ষা | ) 

“বালক এই শবটা একটা বস্তুর নাম। দ্রব্যের নামকে 

“বিশেষা? লে--মতএব 'বালক' ৫ আরও ছুই একটা 
বিশেষ শব্ধ বল? যেশব্ধ অন্ঠের গুণ বা দোষ বুঝায়, 

তাহাকে “বিশেষণ” বলে, অতএব 'ন্ুশীতল--1 এই 

পাঠের.মধ্যে আর কোন বিশেষণ শব মাছে কিন? 
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'তাঁল আজ+__এই দুইটার মধ্যে কোন্টা বিশেষণ কোন্টা 

বিশেষ্য ?--"ভাঙ্গ। শ্লেট'--এই ছুইয়ের মধ্যে কে 

বিশেষণ, কে বিশেষা 11 বিশেষা এবং বিশেষণ দুই 

থাকে, এমত কতকগুলি বাঁক্য রচনা করিয়! শ্লেটে লেখ । 

ইত্যাদি ।----ইতাদি। 

৫ম পাঠ । 

করা বা হওয়া ষে সকল শবেরদ্বারা বোধহয়, তাহা, 

দিগকে ক্রিয়৷ পদ কহে এবং'যে করেবাহয় সেই 

কর্তা, উক্ত পাঠে কোন্টা ক্রিয়া পদ? এবং কোন্টা 

ব| কর্তু পদ?-_ষাহা করে সেইটা কর্ম পদ উত্ত 

পাঠে কোন্টী কর্মপদ?_ ক্রিয়ার গুণ বা দোষ যে 

শব্দের বারা বোধ হয়, তাহাকে 'ক্রিয়া.বিশেষণ' বলে 

উক্ত পাঠে কোন্টা ক্রিয়া বিশেষণ? “লোতী রাম 

শীঘ্ব শীপ্ব পাকা আজ্রটা খাইল ৮| এই বাকোর মধ্যে 

কোন্টী বিশেষণ, কোন্টী বিশেষা, কোন্টা ক্রিয়। 

বিশেষণ, কেব কর্ম পদ এবং কে ক্রিয়া ?। 

কর্ত। কর্ম ক্রিয়াবিশি্ট কতকগুলি ৰাক্য রচন! 

করিয়া স্ব শ্রেটে লেখ। ইট্যাদি-_ইত্যাদি। 

৬ঠ পাঠ। 

“গোপাল! তুমি ঘোষালদের শ্যামকে দেখিয়াছি ?” 

( শিশু-শিক্ষ]।) 
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পদের চিহ্ন সমুদ্ায আর সর্ধ নামের প্রকৃতি বুঝাইয়। 

দিতে হইবে-এবং তাহার পর এরূপ পদবিশিষ্ট বাক-- 
বচন করাইতে হইবে । 

এইরূপে প্রধান প্রধান পদ সমস্তের নাম এবং 

প্ররূতি শিক্ষা হইয়া গেলে তৎপরে বাক্য সমস্ত্েব অন্বয় 

করাইয়া পাঠ দেওয়া আবশ্যক | তাহার একটী উহা- 

হরণ প্রদর্শিত হইতেছে।, 

৭ম পাঠ। 

“উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ 

আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ 1” 

(শিশু শিক্ষা ।) 

শি। "উঠ" এইটী কিরপ পদ? উহার “কর্ত। কে? 

উচ্ভাব কন্ম নাই, অতএৰ এইরূপ পদকে কিরূপ ক্রিয়া- 

পদ বলে? "মুখ? কিরূপ পদ.? উহা কোন্ ক্রিয়ার 

কর্ম পদ হইয়া আছে? পর" এই ক্রিয়ার কর্তপদ 

কে? 'নিজ' কিরূপপদ? “বেশ” কোন্ ক্রিয়ার কর্ম? 

আপন কাহার বিশেষণ? “পাঠেতে" কোন্ কারক ? 

“করভ+ এই ক্রিয়ার কর্ম পদ কে? অর্থাৎ কিকরহ? 

এই প্রশ্নের উত্তরে কিরূপ পদটা বলিবে? কাহার 

নিবেশ বরিবে ? তবে "মন কিরূপ গ্দ? এই প্রকারে 

অন্বয় করিয়া যদি এই কবিতাটা লিখা যায়, তবে কি 

বূপ হইবে, তাহা লিখিয়া দেখাও । 



১০২ শিক্ষাবিধায়ক গ্রস্তাব। 

শেষোক্ত এই প্রশ্নের উত্তরে বালকেরা নিয়লিখিত 

বপে এ দুই পংক্তি লিখিবে যথা-___- 

“হে শিশু! তুদি উঠ, মুখ ধোও, নিজ বেশ পর 
'এবং আপন পাঠেতে মনের নিবেশ করত %। 

এইরূপ অন্বয় কবাইয়া “কথামালা? 'বোধোদয়'এবং 

'চরিতাবলী” প্রভৃতি সরল পুস্তকগুলি পাঠ করাইলে 

ব্যাকরণের অনেক বিষয়ে স্থপরিস্ছট জ্ঞান জন্মিতে 

পারে। ফলতঃ এ নকল পুস্তকে রপাঠকালে যদি পুৰ্বো- 

লিখিত কবিতার ন্যায় সরল এবং ভাব পরিশুদ্ধ ছুই এক 

খানি কবিতার পুস্তকও পাঠ করাইতে পারা যায়, তাহা 

ইইলে বিশেষ ফল দশে । বালক বৃন্দ স্বভাবতই কাব্যা- 

ন্ুবাণীহয়। তাহার! ছন্দোবন্ধ-বিশিষ্ট পাঠ গুলিকে 

স্বেচ্ছা পুর্ববক কণস্থ করে, এবং উচ্চৈম্বরে তাঁহার আবৃত্তি 
করিতে ভাল যাসে। .বালক কালাবধি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিং 

কবিতা পাঠের দ্বার! যে -শীদ্বই ভাষ| বোধ এবং ব্যাক- 

রণ বোধ উত্তম হয় তাহা নিঃসনহ এবং কবিতা পাঠ 

নিবন্ধন ফে মানসিক অনেকানেক বৃত্তির সম্যক উপ- 

কার দর্শে, ইহ! বিবেচক ব্যক্কি মাত্রেই স্বীকার করিয়। 

থাকেনা অতএব তাদৃশ ছুই খানি কবিতার পুস্তক 

বঙ্গভাষায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে বোধ হয়। 

এক্ষণকার পাঠা পুস্তক সকলে কেবল বিষয়-্জান, 

অথন] নীতিজ্ঞান মাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে, যাহাতে 



ব্যাকরণ । ১৩০৩ 

মনের সাধুতা সবলত| এবং ওদা্ধ্য সন্বর্ধিত হয়,বাঁলক- 

বৃন্দের পাঠোপযোগী এমত (কোন পুস্তকই বাঙ্গালা 

দেখিতে পাওয়া যায় না। ৃ 

সেযাহা হউক, সম্প্রতি বন্গ-ভাষায় গ্রচলিত য়ে 

কতিপয় পুস্তকের নামোলেখ কর] গিয়াছে, তদ্দারা 

ব্যাকরণের এই পর্য্যন্ত শিক্ষা করাইয়া পরে ছাত্রবর্গ 

যেমন অধিক দুরূহ পুস্তক পাঠ.করিতে আবন্ত করিনে 

সেই সময় অবধি তাহাদিগকে সংস্কৃত ব্যাকরণান্গযায়ী 
সামান্ত সামান্য হর সমস্ত শিক্ষ। প্রদান করা আবশ্যক। 

উপমর্গ এবং প্রচলিত অব্যয়দিগের নাম তৎপরে ণত্ব 

এবং ষত্ব বিধানের স্থুল স্কুল নিয়ম শিক্ষা করাইয়| পরে 

প্রথমে সন্ধির স্বর মস্ত শিক্ষ। করাইতে হইবে। 'সং 

স্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিক।' নামক গ্রন্থ হইতে শিক্ষ- 

কেরা এই বিষয়ে সমূহ সাহাধ্য প্রাপ্ত হইতে পারি- 

বেন। তাহাতে যে রূপে হুত্রসকল বিস্তৃত করিয়া 

লিখিত হুইয়াছে, সেই প্রণালীক্রমেই পাঠ দেওয়া 
কর্তবা। মুল সংস্কৃত ব্যাকরণে যে প্রকার ব্যাপক 

নিয়ম সমন্ত নির্দিষ্ট আছে, প্রথমে সেই প্রণালী অবলম্ব 

করা বিধেয় বোধ হয়না। আর প্রত্যেক সতের 

উদাহরণ বাঙ্গালা হইতে বিশেষ: পঠিত পুস্তক সমস্ত 

হইতেই দেওয়! আবশ্যক। 
& উপক্রমণিক। হইতে সংগ্রহ করিয়া এবং উল্লিখিত 

গ্রাণালী, অবলঙ্কনপূর্ববক হল্ সন্ধির শিক্ষা দেওয়াও 

যাইতে পারিবে । 'শব্রূপ শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত 



১০৪ শিক্ষ!বিধায়ক প্রস্তাব । 

বাঙ্গালায় অধিক প্রয়াম পাইতে হইবে না। বিশেষতঃ 

যদ পূর্বে বাক্যের অন্বয় করিতে শিক্ষা হইয়া থাকে, 

তবে শিবরূপ' শিক্ষা সম্পূর্ণই হইয়া গিয়াছে এক্ষণে 
কেবল মাত সন্বোধনে যে কোন কোন শবের রূপান্তর 

হয় তাছার কতিপয় উদ্দাহরণ প্রদশন করিলেই পধ্যাপ্ত 

হইবে। শবের উত্তর যে সকল স্ত্রীবিহিত -গ্রত)য় হয়, 

. তাহারও নিয়ম 'উপক্রমণিকা' 'হইতে গ্রাপ্ত হওয়। 

যাইবে, শিক্ষক কেবল উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দিবেন। 

. কারক" শিক্ষা! বিষয়ে এইমাত্র বক্তব্য যে, বাঙ্গালায় 

কতকগুলি কারক নাই,সেই দমকল কারকের অর্থ অব্য 

য়াদিব যোগে গ্রতিপর হইয়া থাকে। অতএব সেই 

সকল কারকের নাম শিক্ষা দিবার বিশেষ আবশ্যকতা 

বোধ হয়না । কিন্তু যদি সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুযায়ী 

ঘটুকাবকের নাম এবং তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ অর্থ 

শিখাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতেও কোন হানি বোধ হয় 

ন।, গ্রতাত কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিলেও দরশিতে পারে। 

পবন্থ সকল কারক গুলির নাম শিখাইয়। দেওয়া হউক 

বানা হউক, বাক্যের অন্বয় করাইতে করাইতেই 

কারকার্থ গুলি স্ুপ্পষ্ট হইয়া আইসে, সুতরাং এই 

করণে কোন নিয়ম শিক্ষা করিতে হয় না। 

বাঙ্গালায় সমাসের ব্যবহার যথেষ্ট হইয়া গাকে, 
অতএব প্রধান প্রধান কতিপয় সমাসের লক্ষণ ও 

তাহার প্রত্যেক প্রকারের অনেকানেক উদ্দারণ 



ব্যাকরণ । ১০৫ 

বাঁলকদিগেযর অবগত করিয়া দেওয়া! আবশ্যক। বাল. 

কেরা আপন হইতেই সমাসের অনেক উদাহরণ 

সংগ্রহ করিতে পারে। তদ্ধিতের ব্যবহারও বাঙ্গালাষ 

অনেক হইতেছে । অতএব তদ্ধিত গ্রকরণের কনক 

গুলি নিয়ম দেখাইয়া! দেওয়া] আবশাক বোধ হয়। কৃৎ-, 

প্রতায় বিষয়েও শী কথা বক্তরবা । কিন্তু রুপ্ধিচিত প্রতায় 

সমন্ত শিক্ষা করিবার সময় আরম্ভ নাচতে হইতেই 

“ধাতুর নাম এবং তাহাদের উত্তব ইচ্জার্থে, গ্রেবণার্থে" 

অতিশয়ার্থে ষে সকল প্রতায় হইয়া রূপান্তর ₹য়, তা 

শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হইবে । ক্রমে ক্রমে তৎসম 

দায় এবং বাঁচা বাঁচকেৰ বিষয় শিক্ষা দেওয়া আবশাক ! 

কিন্তু প্রকৃত সংস্কত ধাত সকলেৰ নাম শিক্ষা দেও- 

য়া বিধেয় ; হোঁচট, খাই? বা ধিবা পড়ি অগবা 

'হড়কাঁন্ গ্রভৃতি ধাড়র রূপ শিক্ষায় কোন বিশেষ 

ফল হয়, ইহা বোধ হয় না। .উল্লিখিত কতিপষ 

বিষয়ের শিক্ষা দিবার প্রণালী গ্রদর্শনার্থ নিয়ে এক 

একটা উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় গ্রাশ্ধমালা সন্নিবেশিত 

হইতেছে। 

স্বরসন্ধি 

« অপরাপর জন্তু যেরূপ শ্ষেচ্ছান্ুমারে গমনাগমন 

করিতে পারে”--( চারুপাঠ, ১ম ভাগ)। 

শি।' এই বাকোর মধো 'অপরাপর+ "গমনাগমন? 



১০৬ শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব । 

'স্বেচ্ছানুসারে' এই ভিনটী পদ কিরূপ? ইহারা প্রতোকে 

কোন্ কোন্ পদের যোগে উৎপর় হইয়াছে? এ সকল 
পদব প্রম্পর মিলনৈর নাম কি? এই দকল স্কলে 

কো নিয়মানুলারে সন্ধি হইয়াছে? এই প্রকাৰ 

মন্ধির আরও কতিপয় উদাহরণ পুস্তকের প্রথম পাঠ 

হইতে বাহির করিয়া লিখ। 

এই শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তর বালকের শ্নেটে লিখিয়া 

দেখাইবে। এইরপে শ্বর-সন্ধির প্রকরণ উত্তমরূপে 

শিক্ষা করাতে পাৰ! যায়। 

১ হল সন্ধির উদাহরণ বাঙ্গালায় অপেক্ষাকৃত অল্প; 

অতএব তাহা শিক্ষা! করাইবার নিমিত্ত নিষ্নলিখিত 

.প্রণাঙ্গী অবলম্থিত হইতে পারে। 

ভশপিসপসপিত 

হল্-সন্ধি। 
শিক্ষক কাষ্ঠ ফলকে নিয়লিখিতরূপে কয়েকটী সন্ধির 

উদাহরণ লিখিয়! জিজ্ঞাসা! করিবেন, এই কয়েকটা উদ্দা- 

হরণ দেখিয়! সন্ধির কিবপ নিয়ম নিশ্চয় কর! যায়? 

ভগৎ+ অন্ত-জগদন্থ, 

জগৎ+ মাদি-জগদাদি, 

জগৎ+ইন্জ-জগদিন্দ্, 

জগৎ+ঈশ-জগদীশ, 
আগ্জিকার পাঠ হইতে এইরূপ সন্ধির সকল উদ্দাছরণ 

গুলি সংগ্রহ কর।_ইত্যাদি।.--ইত্যাদি। 



সীবিহিত প্রত্যয় । ১০৭ 

স্ত্রীবিহিত গ্রত্যয় সর্মন্ত শিক্ষা করাইবার নিমিত্বও 
এই গ্রধালী অবলম্বন করা আবশ্যক; যথা__ 

পুংলিঙ্গ স্থির স্্রীলিঙ্গ স্থির 
$ কশ ৫ কশা" 

*..  শৃড্ র্ শূড্রা. 

& নদ রঃ নদী 

্ হম রঃ হংসী 

প্রশ্ন) এই মকল উদাহরণ দেখিয়া অকারাত্ত শব 

মমন্তের ভ্ত্রীলিঙ্গে কি কি রূপ হইয়া থাকে, 

বোধ হয়? 

এইরূপ হইবার অন্যান্ত উদাহরণ সংগ্রহ কর। 

গু 

সমাল। 

“মন্্ষ্যের।” পণ্ড পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর ন্যায় অযত্ব" 

সন্ত অন্রাচ্ছাদন ও স্বভাঁবজাতব বাসস্থান প্রাপ্ত হন 

নাই”--(চাঁরুপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ ।) 

স্পা ৭তকীী 

শি। এই বাকোর মধ্যে অনেকগুলি সমাযাস্ত পদ 

আছে, এক একটা করিয়া মেই গুলি সমুদ্রায় দেখাইয়া! 

দাও? “অযত্ন সম্তৃত” এই পদটা কাহার কাহার মন্মিলনে: 

ঈম্মিয়াছে? 'আ'এর অর্থকি? উহা কেমন সকল 
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স্থলে অিন' হয়? “অফড' এবং “মন্ভৃত এই ছুই পদের 

মধ্যে কোন্ শব ছিল? ইহাকে কিসমাসবলে? 

স্বভাব এবং "জাত এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ শব্দ 
'নিবেশিত করিলে এ পদের অর্থ সম্পূর্ণ হয়? “বাস 

এবং স্থান সমাস হওয়াতে প্রথম পদের কি লুপ্ত হই- 
পাছে? এ স্থলে যে যে সমাসেব দৃষ্টান্ত পাইলে তাহার 

'প্রতোক' প্রকারের ছুই দুইটা করিয়া উদাহরণ দাও । 

ইত্যাদি ।_-ইত্যাদি। 

এই পর্ধাস্ত শিক্ষা হইলে সাঁধারণরূপে, অর্থাৎ রুৎ, 

তদ্ধিত গ্রভৃতি সকল প্রকার প্রত্যয় এবং বাচ্যবাচক 

সমস্ত বলিয়া দিয়া ব্যাকরণ পাঠ করাইতে আরম্ত কর! 

আবশ্যক । তাহারই মধো মধ্যে সুত্র সমস্ত নিরূপিত 

-করিয়। লিখাইয়া দেওয়া কর্তব্য। তছুপযোগী দুইটা 

পাঠ ও গ্রশ্নমাল! নিষে প্রদর্শিত হইতেছে ।' 

“নৃধ্য নিজে তেজোময়, চন্দ্র ও পৃথিবী নিজে তেজোময় 

নহে, ইহা চারুপাঠের দ্বিতীয় তাগে লিখিত হইয়াছে।” 

-_(-চারুপাঠ, তৃতীয় ভাগ ।) 

_ শদ্ধতীয়_কতকগুলি পুরণ বাচকের উত্তর “তীয়! 

কাহার উত্তর “'মট্, এবং কাহার উত্তর 'থট্” হয়। মটের 

“মণ ও থটের “থাকে । ইহার উদাহরণ দেও? 

“ভাগ, কিরূপে লিদ্ধ হইয়াছে বল? যে কয়েকটা নূতন 

পিয়ম গুনিলে তাহা লিখিয়! দেখাও । | 
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শি. “হু শবটী “হ* ধাতু হইতে সিদ্ধ--“হৃ* ধাতুর 

অর্থকি? তেজোময়'_অর্থে তেজঃ স্বরূপ) "স্বরূপ? 
কিসের অর্থ? উহাকে 'য়ট্” প্রতায় বলে-যে প্রত্য- 

খ্বের ট্” যায় তাহার জ্্রীতিক্ষে কিরূপ রূপ হয়? 
“তেজোময়” এই স্থলে 'জ'এর 'ও'কার কি প্রকারে - 
আসিল? “চন্ত্র'--ণচদি” ধাতু হইতে সিদ্ধ “চদি' 

অর্থে আহ্লাদ, 'চদি”র “ই” যায় “চদ্* থাকে যে সকল 

ধাতুর “ই* যায় তাহাদিগের পুর্বে 'ন” হয়। পৃথিবী'-- 

'পৃথু শব হইতে মিদ্ধ পপৃথু” অর্থে গুরু । পাঠ, 
কিরূপে সাধ্য? “ঘঞ প্রত্যয়ের "ঘ* ধায় অতএব 

যে ধাতুর উত্তর হয় তাহার শেষে “চ+. থাকিলে উহা রঃ 

“ক' এবং 'জ? থাকিলে উহা গ' হয় এবং এ" যায় 

বলিয়! উপান্তিম 'অ? 'আ” হয় এবং অস্তিম ইকারাদির 

বৃদ্ধি হয়! ইতাদি।-_-ইুত)াদধি | 

“তাহার পিতা মাতা অতি দীন গ্রাম-পুরোহিত 

ছিলেন। লিনিয়স অত্যন্ত দরিদ্র ও অগণ্য হইয়াও 

অলোকনামান্ত বুদ্ধি শক্তি মহোত্সাহশীলত1 ও অবি- 

চলিত অধ্যবসায় প্রভাবে বিজ্ঞান-শান্ত্র ও অন্যান্যবিদ্য। 

বিষয়ে মনুষা সমাজে অগ্রগণ্য হইয়াছেন.।” (জীবন 

চরিত ।) 

শি। “পিতা” "মাতা, এই দুঈটী পদ কোন কোন 

শব্দ হইতে হইয়াছে? গপিত ঠাকুর'_'মাতা ঠাকু- 

রাণী--এইরূপ বল! যাইতে পারে কি না? “দীন, কি 
১৩ 
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প্রত্যয়ের যোগে সিদ্ধ হইয়াছে? “দী” ধাতুর অর্থক্ষয় 

অতএব 'দীন, পদের অর্থ কি হইবে? 'গ্রাম-পুরো* 

হিত* এই পদে কিরূপ সমাস আছে? পুরোহিত 

পদটী কিরূপে সিদ্ধ হইয়াছে? “পুরস্” শবের অর্থ 

কি? ধা” ধাতুর অর্থ কি? "ধা? ধাতুর উত্তর “ক্র 

প্রত্যয় হইয়া অনেকগুলি শব বাঞঙ্গালায় চলিতেছে, 

তাহার কতগুলির নাম বল। দরিদ্র" শব্দটা 'দরিদ্রা” 

ধাতু হইতে উৎপন্ন । দরিদ্র” ধাতু দুর্গত? বুঝায় 

অতএব 'দীন* এবং প্দরিদ্র' এই ছই শব্দের অর্থের ভেদ 

কিরূপ? 'দরিদ্রদ্দশা' এই পদটী শুদ্ধ কি না? 'অগণ্য” 

এই পদটা কোন্ ধাতু হইতে কি প্রকারে সিদ্ধ হই- 

যাছে? অলোকসামান্ত এই পদে কি মমাস আছে? 

কোন্ শকের উত্তর কোন্ তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়! “সামান্ত' 

এই পদ্টা দিদ্ধ হইয়াছে? “অলোকসামাগ্ত এই 

পদদটার ব্যুৎপত্ত্যদীন অবিকল অর্থ কিরূপ হইবে? 

বুদ্ধি” এই শব্দটা কোন্ লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়? উহা! কি 
প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে? এই বাক্যের মধ্যে আর 

কোন্ শব এ প্রতায়ের যোগে সিদ্ধ? 'মহোৎ্সাহশীলতা, 

এই পদে কিরূপ সমাস আছে? “মহৎ শব যে 

মাসে “মহা” হইয়া যায় তাহার আর ছুই একটী উদ্দা- 

হরণ দেও? “তা প্রত্যয় কি অর্থে হয়? “অধ্যবসায়? 

_ এই পদটা--“সো” ধাতুর উত্তর “্ঘঞ? প্রত্যয় করিয়! 
পিদ্ধ--“অধাবসায়' শষের অর্থ কি? তাহার সত্কর্শেমন 
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যায় কিন্ত অধ্যবসায় থাকে না, এই বাক্যের অর্থকি 

“প্রভাব? ভূ ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্জ” প্রতায় করিয়৷ সিঙ্ধ 

“অল” করিলে কিরূপ পদ্দ হইত"? “বিজ্ঞান? কি প্রতায় 

কবিষা সিদ্ধ হইয়াছে? “শান্ত্-'শাস+ ধাডুব উত্তব 
“ত্র, প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ--শানন করা যায় যাহা দ্বারা 

ভাহাকে "শান্ত বলে_-ত্ গ্রতাম্ন কোন্ কাবক খাচো 

ছইয়াছে ?-_নেত্র” "পুত্র? বস্ত্র-_এই মকল শবও এ 

ক্র প্রত্যর দ্বারা দিদ্ধ হয়। “বিদ্যা” “বি” ধাতু হইতে 

কিরূপে হইবে? 'মনুষ) 'মানুষ' মানব তিনটা শব্মেই 

মন্ুর অপত্য বুঝায়। “সমাজ, মন্তষ্যের এবং 'সমজ, 

পশুদিগের সভাকে বলে-এঁ ছুইটী পদ কোন্ গ্রতায় 

দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে? “অগ্রগ্রণ) এই পদে কিবপ ্ 

সমাস হইয়াছে? 

এইরপে বাঙ্গালীর ব্যাকরণ শিক্ষা করাইলে মূল 

সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠে উত্তম অধিকার হয় এবং যাহারা 

স্বয়ং ব্গভাষার শিক্ষক হইবেন তাহাদিগের পক্ষে 

মূল ব্যাকরণ পাঠ কর! সম্যক প্রকারেই বিধেয় তাহার 

সন্দেহ নাই। 
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অষ্টম অধ্যায়। 
শালা ৫১ 

[ ক্ষেত্রতত্ব-_কাঙ্টিকাগাত-- প্রধান প্রধান প্রতিজ্ঞ! কত্িপয়ের 

কারষেযাপযোগিত। প্রদর্শন-দূরত্ব এবং উচ্চত। পবিমাগের 

সৃত্র-বর্গপরিমিতি-ধন গরিমিতি। ] 

৩১৩টি 

অতি বালক কালাবধি কিঞ্চিৎ কিঞিত ক্ষেত্র বাব- 

হার শিক্ষা করাইতে পারা যায়, এবং ৰাল্যাবপ্ি 

সেইরূপ শিক্ষা প্রদান কার্রবার চেষ্টা করিলে এই 

অতি প্রয়োজনীয় বিদ্যা নিতান্ত নীরম অথবা বার্থ ব 

লিয়া ছাত্রবর্গের বোধ হয় না) প্রতুত ইহার শিক্ষার্থীন 
বুদ্ধি বৃত্তি সমস্তের যাবৎ শুভ ফল ফলিবার সম্ভাবনা 

কবাযায় সকলই নির্বিদ্ধে ফলিতে পারে প্রথমে 

কতকগুলি ক্ষুত্রক্ষুদ্র কাঠিক! লইয়া দুইটা দুইটী কাঠিক! 

এক একটা বালকের হস্তে সমর্পণ করত তাহাদিগকে 

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়! বসাইয়| দিতে হয়। তাহারা যে 

ধত প্রকারে পারে এ কাঠ্িকাগুলিকে ঘরের মেজ্যায় 

অবস্থিত করিবে, এবং যে যেরূপে কাঠ্িকাগুলি অব* 

স্থিত হইবে শ্রেটে তাহার অবিকল অন্ুরুতি অঙ্কিত 

করিবে । এইরূপ কর! অভ্যস্ত হইয়! আসিলে বালক- 

বর্গকে তিনটা তিনটী করিয়া কাঠিক। প্রদান করিতে 

হয়। এ কাণ্ঠিকাদিগকে লইয়া ও বালকের! পৃর্ববৎ 
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বিবিধ প্রকারে অবস্থিত করিবে এবং স্বন্ব শ্লেটে 

তাহার অবিকল অন্তুকূতি লিখিবে। এইরূপে চারিটী, 

পাঁচটা কা্ঠিকার বিবিধরূপ ছবস্থান এবং তদনুরূতি 
অস্কিত কর! অভ্যান্ত করাইতে হইবে । 

ইহার পর মরল লেখা, লম্ব রেখা, সমান্তরাল রেখা 
প্রভৃতি রেখা সমস্ত কাঠ্ঠ-ফলকে অঙ্কিত করিয়া তাহা, 

দিগের নাম শিক্ষা করাইতে পারা যাইবে। কিন্তু শিক্ষক 

যেন এ মকল মংজ্ঞামাত্র শিখাইয়াই নিবৃন্ত না হয়েন । 

যাহাতে বালকের! গ্বয়ং এ নকল রেখার নাম শ্রবণ 

মাত্র অস্কিত করিতে পারে এবং তাঙ্ার প্রত্যেকের, 

নানা উদ্দাহরণ প্রদর্শিত করিতে পারে এমত করিয়া, 

শিক্ষা দেওয়! আবশাক। যথা, পুস্তক, গ্রেট, বোর্ড 

এবং ঘরের মেজ্যার ধার সকলই সরল রেখা; প্রাচীর 

এবং শ্দরজা ঘরের মেজ্যার উপর লম্বভাবে অবস্থিত; 

'ছাদের কড়িকাঠগুলি এবং রগ! সমস্ত পরস্পর সমান্ত 

রাল হইয়া থাকে ইত্যাদি নান! উদাহরণ প্রদশিত 

করা বিধেয়। 

ইহার পর ত্রিভুজ, চতুভূ্জ, পঞ্চভূজ প্রভৃতি ক্ষে এ 

সকলের নাম এবং উদ্দাহরণ৪ তাহাদিগকে অঙ্কিত 

করিবার প্রণালী শিক্ষা! প্রদান করা আবশ্যক । তং- 

পরে বৃ অঙ্কিত করিবার প্রণালী এবং বৃত্ত পরিধি 

যে কোণের সহিত নিত্য বর্ধনশীল প্রযুক্ত তাহার 

পরিমাপক হইয়াছে, এবং স্বয়ং ৩৬০ “অংশে” বিভদ্ক 



১১৪ শিক্ষাবিধায়ক গ্রস্ত।ব। 

বলিয়া কোণের ও পরিমাণ থে" এ কল অংশ" দ্বার! 

হইয়া থাকে, এই সকপ বিষয়. ক্রমশঃ শিক্ষা দেওয়। 

আবশ্যক। পরে প্রোটান্তিং স্কেইল গ্রস্ত করিবার 
রীতি শিক্ষা করাইয়া গ্রত্ঠোক বালককে এক একখানি 
ঁ স্কেইল প্রস্তত করাইতে হয়। অনন্তর যুক্লিডের গ্রথ- 

মাধায়ের ৩২ এবং ৪৭, গ্রাতিঞ্ঞার তাৎপধ্য পরিষ্কার 

করিয়া বুঝাইয়া দেওয়াও আবশ্যক। যদিও যুক্লিডের 

মতান্ুযায়ী প্রমাণ সমুদায় প্রথম বালকবের হদয়গম 

ন| হয় তাহাতে অধিক হানি নাই। প্রত্যুত পুনঃ পুনঃ 

গজ্.ও প্রোটান্তিং স্কেইলের দ্বার! 'মাপিয়৷ উহাদিগের 
, প্রমাণ গ্রশ্মোগ বুঝাইয়! দেওয়াই সৎ পরামর্শ | বুদ্ধি- 

- মান শিক্ষকেরা কিঞিৎ বিবেচন| করিলেই এ প্রতিজ্ঞা 

দ্বয়ের শত্ শত প্রয়োগ স্থল দর্শাইক়া ছাত্রবর্গের আনন্দ 

উদ্ভাবন করণে সমর্থ হইবেন, এবং সেই সময়ে খন্যান্ত 

প্রধান প্রধান প্রতিজ্ঞার্ তাৎপর্য গ্রহণ করাইতেও 

গারিবেন। এই স্তলে ভাদৃশ উদ্দাহরণের কতিপন্ব 

স্থল প্রদর্শিত হইতেছে । 

(১) পাঠশালাঁর কোন গৃছের একটা দ্ধারের উন্নতি 

এবং বিস্তার পরিমাণ করিয়! বালকদিগকে সেই দ্বারেৰ 

সম্ুখবন্তী কোণদ্বয়ের পরস্পর দুরত্ব নিশ্চয় করিতে 

বল, এবং তাহাদিগের উত্তর ঠিক হয় কিনা তাহা] | 
দড়ি ধরিয়! মাপিয়া দেখিতে বল। 

: ঘরের এক কোণ হইতে ভাহার সম্ুখবর্খী কোণ | 



ক্ষেএতত্। ১১৫ 

পর্ধযপ্ত কত দূর? শ্লেটের এক কোণ শুইতে ভাঙাব 

সন্মুখবর্তী কোণ পর্যন্ত কতদূর? বছির এক কোণ 

হইতে তাহার সন্মুগবন্তী কোণ পর্যন্ত কত দূর? এই 

সকল প্রশ্নের ও পূর্বোক্তবূপে ৪৭ গ্রতিজ্ঞার সাহাধ্যে 

উত্তর করাইতে পারা যায়। 

(২) এই কাগজে যে ত্রিভু্ হইয়াছে, তাহার একটা 

কোণ ৯০ অংশ অপর়টা ৪৫ অংশ, অবশিষ্ট কোগটা কত. 

অংশ-হইবে? উষ্ভার তিনটা বাহুরই বা পরস্পর সম্বন্ধ 

কিরূপ? এই "মার একটা ত্রিভুজের তিনটা বাঁ 
সমান সমান আছে উহ্বার কোণপগ্তলির পরম্গর সম্বন্ধ 

হিপ এবং তাহার! প্রতোকই বা কত অংশ করিয়া. 

হইয়াছে ?। ্ পু 

বালকেরা ইত্যাদি 'বিবিধ প্রশ্নের উত্তর প্রদাম 

করিক্ী প্রোটন্কিং স্কেইল এবং গজের দ্বারা মাপিয়] 
সেই সকল উত্তরের যাথার্য্য বুঝিয়! লইবে। 

রেখা এবং কোণ পরিমিতির প্রধান প্রধান সুর 

সমুদায় এইরূপে ছাত্রবর্গের হৃদয়ঙ্গম হইলে তাহার পৰ 
ধরাতল পরিমাণের নিয়ম কতিপয় শিক্ষা করাইতে 

ভইবে। জন্য একটী ধারাতলিক ইঞ্চি বাঁ অঙ্গুলি 
প্রস্বন্ত করিয়া যুক্লিডের দ্বিতীয়াধ্যায়ের সংজ্ঞাতে 

আয়ত ক্ষেত্রের নিকটবন্তী ভুজদ্বয়ের গুণ ফলে যে 

আয়তের ক্ষেত্রফল অবধারিত হয়, ইহা স্পষ্ট করিয়া 

দেখান আবশ্যক তৎপরে আয়তের ক্ষেত্রফলের 



১১৬ শিক্ষাবধায়ক প্রস্তাব । 

দ্বারাই যে সমান্তরাল চতুতুজমাত্রের ক্ষেত্রফল অব- 
ধারিত হইয়া থাকে, ইহ বুঝাইতে হইবে এবং তাহার 

পর ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল.যে তাহার সমান উন্নতি এবং 

ভূমি বিশিষ্ট সমান্তরাল ক্ষেত্রের অর্ধেক লইলেই পাওয়া 

যায় ইহ স্পষ্ট করিয়৷ দেখাইতে হইবে। এই সকল 

বিষয় শিক্ষা করাইবার উপযোগী কতিপয় প্রশ্নের 

আদর্শ নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। 

(১) কোন ক্ষেত্র যদি আয়তের আকারে থাকে এবং 

তাহার এক দিকে ৫টা এবং ত্মিকটবর্তী অন্য দিকে 

৬টা বৃক্ষ থাকে, তবে ও ক্ষেত্রে সর্ধশুদ্ধ কতগুলি বক্ষ 

আছে? 

(২) এই কাগঞ্জটী সামান্ত সমান্তরাল চতুতূজের 

আঁকার হইয়া আছে, ইহাকে একটীমাত্র ছেদ দিয়া 

অবিকল মন্তের আকার কর। ঙি 

(৩) এই কাগজখানি ত্রিভুজের আকারে আছে 

ইহাতে আর কত বড় একটা ত্রিতৃক্গ সংযুক্ত করিলে 

উহ! সমান্তরাল চতুভূর্জের আকার বিশিষ্ট হইবে 1-- 

তাহ! সংযুক্ত করিয়া পুনর্বার এ সমান্তরাল ক্ষেত্রকে 

আয়তের আকারে পরিবস্তিত কর। 

এইরূপ পিবিধ প্রশ্নের দ্বারা পূর্বোক্ত বিষয় সমস্ত 

ছাত্রবর্গের হৃদয়ঙ্গম হইয়া গেলে পরে নানা প্রকার 

সরল রৈথিক ক্ষেত্রের ফল নিশ্চয় করিতে বল! বিধেয়। 

তাতা হইলেই ক্ষেত্র সমশ্তকে জিতুজে বিভক্ত করিবার 

গ্রয়োঙ্গন এবং রীতি ছাত্রবর্গের বৌধগম্য হইবে। 



ল্ষেত্রতত্তী। ১১৫ 

এই পর্য্যন্ত হইলেই যুক্লিডের যষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ 

প্রতিজ্ঞা যে 'সম প্রকৃতিক ভ্িভূজদিগের বাহুগুলি মমা 

নুপাতিক হয়, ইহ] শিক্ষা করাইতে হইবে এবং ভাই 

শিক্ষা হইলেই ভূমি সমস্ত জরিপ করিয়া তাহার মনু 

কৃতি কাগজে তুলিয়া পরে সেই কাগজ হইতেই ৫ 

উহার্দিগের ক্ষেত্র ফল নিরূপিত কর! যায় তাহার কার' 

ক্পষ্ট বোধ হইকে। 

ফলতঃ গজ এবং প্রোটান্টিং স্কেইল্ দ্বারা ভ্যামিদি 

এবং সরপশত্রকোণমিতি এই উভয় শাস্ত্রের গ্রধা। 

প্রধান প্রয়োজন সমস্ত সুসিদ্ধ হইতে পাবে। বিশেষত 

দেবদারু অথবা অন্ত কোন কাঠের একটী যন্ধ রপ্ত 

করিয়। তাহার পরিধি ৩৬০ অংশে বিভক্ত এবং এ 

সকল অংশ চিহ্ে চিক্তিত করত তাহার কেন্ত্রে এক 

হুক্ম স্ক, দ্বার! একটা নলিকা বিদ্ধ করিয়! এবং সে: 

ক হইতে একটা ওলন দড়ি ঝুলাইয়া যদি একটা বু. 

যন্ত্র প্রস্তত করিয়| লওয়া যায় তবে অনায়াসে বৃ 

গৃহ, প্রাচীর গ্রতৃতির উন্নতি পরিমাণ করাইয়! বালক 

বর্গের বিশিষ্ট কৌতুহল এবং আমোদ জন্মাইতে পার 

যায় সন্দেহ নাই। 

এই যন্ত্রের গ্রয়োগ যে রূপে করিতে হয় তাং 

একটা উদ্দাহরণ দ্বারা স্পষ্ট কর! যাইতেছে। 

কোন তাল বৃক্ষের মূল হইতে ৬* ছাত দূরে অ 

দিয়া উক্ত বৃত্ত যন্ত্রের নলিকা দ্বারা উী বৃক্ষের শিকোদে 



১১৮ শিক্ষাবিধায়ধ প্রস্তাব । 

দেখিতে গেলে ওলন দড়ি হইতে নলিকাট ১৫০ অংশ 

উন্নত হইয়াছ্ছে দেখা গেল; এক্ষণে বৃক্ষটী কতউচ্চ 

হইবে ইছ! নিশ্চয় করিতে হইলে গজ দ্বারা কাগজে 

৬ হন্তেব পৰিবর্ছে ৬ ইঞ্চি পনিমিত একটী রেখা! 

অঙ্কিত করিয়া তাহার এক গ্রান্ত £ইতে (১৫০৯০) 

৬” অংশ পরিমিত কোণ অঙ্কিত কর, পরে প্রথম 

বেখাৰ অপর প্রান্ত হইতে লম্ব উত্তোলন কর। সেই 

লম্বে এবং উক্ত ৬” অংশ কোণ জনক-রেধায় সম্পাত 

হইবে | এনে ই লঙ্বকে গজ দ্বারা মাপিয়া দেগ 

চা ১০ উঞ্চিব অধিক হইবে। স্থৃতবাং যেমন ৬০হস্তের 

পরিবর্তে ৬ ইঞ্চি লওয়া গিয়াছে সেই রূপ লইলে 

দর্শকের চক্ষুব উপর বৃক্ষের উচ্চতা ২০৩ হাত আণধাবিত 

হইবে। 

যদি & তাল বৃক্ষের মূলদেশ হইতে পরিমাণ করিতে 

না পারা যায় তবে প্রথমে কোন একম্থান হইতে 

ৃন্ত-্ম্ত্র দ্বারা উঠার শিরোদেশ কত উন্নত হুইয়। 

আছে তাহার কোণ মাপিয়! লও) পরে সেই স্থান 
হইতে এ বৃক্ষের ঠিক মূলদেশকে লক্ষা করিয়া যত দুব 

পার অগ্রসর হও, সেই স্থলে গিয়া আনার বৃক্ত যন্ধ 

দ্বারা বৃক্ষের শিরোতদশ দর্শন করত কোণ মাপিয়। লও, 

পরে কত দূর অগ্রবস্তী হইয়াছ তাহা নিশ্চয় করিয়। 
গজ ধরিয়া সমুদয় চিত্রটা কাগছে অস্ষিত করিলেই 
বৃক্ষের উন্নতি এবং দুরত্ব উভয়ই নিশ্চিত হইবে। 



ক্ষেত্রেতত্ব ৷ ১১৯ 

বস্ততঃ ক্ষেত্র-তত্ব শান্ত্রকে গ্রথমাবধি হ্যায়দর্শনের 

তুল্য কঠিন না করিয়া এই সকল রূপে উহার কার্ধ্যোপ- 
যোগিতা দেখাইলে এবং ইহার নান। বিষয়ে অভিরুচি 

 জন্মাইতে পারিলে উত্তম হয়। পরে যুক্লিডের ক্ষেত্র 

তত্ব পড়াইলে উহা! দুরূহ বা নীরস বোধ না হইয়া 

বিলক্ষণ মহজ এবং অতীব গ্রীতিকর বোধ হইতে 

পারিবে। 

ধারাতলিক পরিমাণের নিয়ম শিক্ষা সমাপন হই- 

লেই ঘন পরিমাণের নিয়ম অবগত করাইতে হয়। 

তজ্জন্ত কতকগুলি ঘন চতুক্ষোণ ইঞ্চি বা অস্গুলিপরি- 
মাণ প্রস্তত করিয়া লওয়া আবশাক। উহা শৃন্য-গর্ভ 

কাষ্ঠের বা টিনের হইলেই উত্তম হয়, নচেৎ মম অথবা 

মৃত্তিক| দ্বার গ্রস্ত করিয়া লইলেও হইতে পারে। 
বস্তবতঃ মমের হইলে কোন কোন স্থলে বিশেষ উপকার 

দর্শে। ঘনছুই ইঞ্চিতে যেদ্টা এক এক ঘন ইঞ্চি 

থাকে, ঘন তিন ইঞ্চিতে যে ২৭টী এক এক ঘন ইঞ্চি 

থাকে, এই সকল বিষয় প্রথমে ম্পষ্টরূপে দেখাইয়া পরে 

ব্ষিম ঘন চতুফ্ষোণ সকলের ঘন-ফল যে দৈর্ধা, গ্রন্থ, 

এৰং বেধের ক্রমিক গুণনের দ্বারা লব্ধ হয় তাহা দেখা: 

ইতে হইবে এবং নানা উদাহরণ দ্বার! এ সুত্রের প্রয়োগ 

স্থল বুঝাইয়। দিতে হইবে। তাহার পর ত্রিকোণ চতু" 

ক্ষোণ প্রভৃতি শুচী সমস্ত নির্মাণ করাইয়া তাহাদিগের 

ঘন.ফল পরিমাণের রীতি শিক্ষা করাইতে হইবে। 
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এই পর্যন্ত ভইয়! আসিলে বৃত্ত, বৃত্তাভাস, ক্ষেপণী 
প্রভৃতি রেখা সমস্তের পরিধি এবং ক্ষেত্রফপ পরি* 

মাণের সুত্র মমন্ত অভ্যস্ত করিয়া দিবার আবশ্যকতা 

হইবে। তৎপরে স্তম্ভ, বর্তল, বৃত্তস্থচী গ্রততি.বন" 

পদার্থ সমস্তের পৃষ্ঠফকল ও ঘন-ফল জাণিবার নিয়ম 

এবং এ মকল আকারের পদার্থ প্রস্তত করিবার প্রণালী 

বুঝাইয়! দেওয়া! আবশ্যক। এসকল পদার্থের চিত্র 

সমুদায় এবং এই সকল ্ুত্রগুলি বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে 

লিখিয়া বিদ্যালয়ের ভিতর স্থানে স্থানে ঝুলাইয়া 

বাথিলে ভাল হয়| 

পরন্ত যদিও পূর্বোক্ত ব্ষিয় সমস্তের হুত্র মাত্র 

থালকবর্গকে অভ্যন্ত করিয়া রাখিতে হয় তথাপি যতদূর 

পারা যায় পরীক্ষ1 দ্বারা উহাপিগের প্রমাণ সমস্ত 

বালকবৃনের হৃদগত করিবার চেষ্টা করা যুক্তি সিদ্ধ। 



নবম তাধায়। 

। বাতনিক শিক্ষা-গরীক্ষাবিধান_সাগানা বিষয় ঘটিত প্রশ্ব- 
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চি 

বঙ্গ ভাষায় বালকদিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থ এ 

পর্যন্ত অধিক হয় নাই। অতএব শিক্ষকদিগের কর্তব্য 

কথোপকথন দ্বাবা ছাত্র বর্গকে নানা বিষয়ের শিক্ষা 

গ্রদান করিবার যত্ব করেন। পুস্তক অধিক নাই বলি- 

য়াই বলি, কিন্তু যদি বঙ্গভাষায় বাশি রাশি পুস্তক 

প্রস্তত হইয়া উঠে, তথাপি বাচনিক উপদেশ প্রদানের 

গ্রয়োজনীয়তা যে কিঞ্চিন্মাত্র নান হইবে, এমত বোধ 
হয়না। ইংরাজী ভাষায় সকল বিষয়েই অসংখ্য 

পুস্তক আছে, কিন্তু কুতকর্্মা ইংরাজী শিক্ষকেরা বাঁচ- 

নিক উপদেশ প্রদানের সম্পূর্ণ আবশ্যকতা শ্বীকার 
করিয়া থাকেন। তাহাদের অনুমোদিত শিক্ষ। গ্রণা- 

লীর একটা আদর্শ নিষ্নে প্রদর্শিত হইতেছে। 

শিক্ষক। আজি তোমাদিগের নিয়মিত গাঠ সকল 
১১ 
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সমাপন হইয়াছে। কিন্তু এই ক্ষণেও বাটা যাইবার সমর 
ভয় নাই। আর অর্থঘণ্ট| বিলম্বে ছুটা হইবে। দেখ, 

আজি গাঠাভ্যাস উত্তম করিয়াছিলে বলিয়া এতক্ষণ 

অবকাশ পাওয়া গেল। যদ্দি প্রতাহ এইরূপ কর; তবে 

আজ্তি যেমন গল্প করিতেছি প্রত্যহ এইরূপ করিতে 

পারিব। আজি কে কিখাইয়। পাঠশালায় আসিয়াছ, 

বল। 

বালক। ভাত, দাউল, মাছের ঝাল, হুপ্ধ, চিনি, 

গুড়। শি। তোমর!। তাত, স্থপ, প্রভৃতি যে সকল 

হ্রব্য ভোজন করিয়াছ, তাহার কোন্টা কি প্রকারে 
প্রস্তত তয় জান? বা। ই]-_জানি, চেলে, জল দিয়! 

, জ্বাল দিলেই ফুটে এবং ফেন গড়াইয়। নামাইলেই ভাত 

হয়। শি। চাউল হইতে ভাত হয় এবং তাহ! খাউয়া 

আমর! প্রাণধারণ করি। কিন্তু সেই চাউল কি প্রকারে 
হয়? বা। ধান্ত হইতে চাউল হয়। শি ধান্ত হইতে 

কি প্রকারে চাউল হয়? ব1। ধান্কে গ্রাথমে সিদ্ধ 

করিয়৷ রৌদ্রে দেয়, তাহার পর টেঁকিতে ফেলিয়া কুটে, 

কুটিলেই ধানের খোন! আলাদা এবং চাউল আনাদ। 

হয়। শি। ধান্কে মিদ্ধ করিতে হয় কেন? বা।সিত্ধ 

ন1 করিলে ধানের থোম্ন! ছাড়েনা। শি। তবেকি 

সিদ্ধ চাউল বই আর অন্ত কোন চাউল নাই? বা।ই! 

আছে-আমাদের বাটাতে ঠাকুরের নৈবেদ্যের জন্ত 

আলো চাউল আইসে--€দ চাউলকে দিন্ধ চাউলের 
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সহিত মিশায় না-_কিন্ত ভাহাকে কি 'লিদ্ধ করিতে হয় 

না? শি। ধান্তকে সিদ্ধ করিয়া যে চাউল প্রস্তত হয়, 

ভাহাকেই সিদ্ধ চাউল বলে-_অন্ত গ্রকার চাউলের 

মাম, কি বলিলে? বা। আলো চাউল। শি। উহাৰ 

নাম আলো লন্ব। বা। 'আতোব চাউল। শি। আভোব 

লয়_আতভপ চা্উল। আতপ শবের অর্থকি?- (কো 

থায়ও কি পড় নাঈ, “হৃর্ের আতপে তাপিত” ! বা। 

আতপ মানে রৌত্র। শি।যেমন সিদ্ধ চাউলকে 

অগ্নিতে দিদ্ধ করিতে হয়, তেমনি আতপ চাউলকে-! 

ধা। রৌল্রে সিদ্ধ--গুকাইতে হয়। শি। ঠিক্ বলিয়াছ, 

রৌস্রে দিদ্ধ করিয়াও আতপ তওুল প্রস্তুত হয়, আর 

গুদ্ধ শুঁকাইয়া লইলেও্ড আতপ চাউল প্রস্তত হইয়া ' 

থাকে,। বা। শুকাইলে ত কঠিন হইবে, তাহাতে 

খোলা ছাড়িবে কেন, %েঁকিতে ফেলিয়া কুটিতে গেলে 

মকল চাউলই ভাঙ্গিয় গুড় হইবে। শি। যাহারা 

ধান্যকে কেবল দৌদ্রে শুকাইয়! চাউল গ্রস্ত করে, 

মধ্যে মধ জলের ছিট। দেয় না, তাহাদের চাউল 

অনেক ভাঙ্গিয়! ক্ষুদ হয়। কিন্তু কেবল রৌদ্রে শুকা- 

ইলেও যে খোস। ছাড়ে তাহার তাৎপধ্য আছে। ধা. 

মোর খোসায় যত রস থাকে, তদপেক্ষা তাহার শদ্যে 

অধিক-_এই জন্য প্রথমতঃ চাউল স্ফীত হইয়! অর্থাৎ 

ফুলিয়! থাকে। রৌদ্রে দিলে উপরকার খোমার রস 

অল্প এবং সেই খোস। চাউলের চতুর্দিকে বেষ্টিত, অত- 
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এর তাহা অধিক সন্ক,চিত হইতে পারে না--ভিত্তরকার 
চাউলের রস শুষ্ক হইলেই সেই চাউল সঙ্কুচিত হয়-- 
স্বতরাং ধান্যের খোসায় এবং তাহাব শগ যে বন্ধন 

থাকে, তাহা শ্রথ হইয়া পড়ে। এই হেতু শুদ্ধ শুকাইয়া 
লইলেও ধানোর খোসা ছাড়িয়। যায়। তোমরা একজন 

নিকটে আইস, বিশেষ করিয়া দেখাইতেছি। আমি 

আপনার হত্তের সমূদায় জঙ্গ,লি বিস্তার করিয়া! রাখি- 

লাম, তুমি ই হাতে আমার হাতকে বেষ্টন করিয়া ধব 
_ধরির়াছ ? দেখ এখন আমি কিঞ্চিৎ বল না করিলে 

মাপনার হাত ছাড়াইয়া লইতে পারি না। কিন্তু এই 
একবারে লমুদায় অঙ্গলি সম্কচিত করিলাম, তোমাৰ 

হাত, যেমন চতুদ্দিকে বেষ্টন করিয়াছিল তাহাই রহিল, 
এবং তুমি টেরও পাইলে না আমি আপনার হাত বাহির 

করিয়া লইলাম, চাউলেরও.-? বা। এইরূপ হয়, 

উহা! প্রথমে রসে ফুলিয়া থাকে, কিন্তু রৌদ্রে দিলে সেই 
রস শুকাইয়া যায়, এবং চাউল ছোট হইয়া ধানোর 

ভিতরে আল্গা হইয়! পড়ে। শি। তবে মনুষ্যের। 
ধান্য হইতে যে ছুই প্রকারে চাউল প্রস্তুত করে, 

তাহার এক প্রকারের নাম--? বা। সিদ্ধ চাউল, এবং 

অন্য প্রকারের নাম আতপ চাউল । শি। মন্ুয্যের কৃত 

সামগ্রাকে কি সামগ্রী বলে ?-পরমেখর যাহা যাহা 

সষ্টি করিয়াছেন, তাহাব নাম স্বাভাবিক, অকৃাত্রম। 

মনুষ্যকত সামগ্রী-? বা। কৃত্রিম। শি। তবে চাউ* 

£ 
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পের কৃত্রিম প্রভেদ? বা। ছুই) সিদ্ধ এবং আতপ 
শি। ইছার স্বাভাবিক গ্রভেদ--? ধান্যের পভেদ হউ- 

তেই হইবে-ধান্ঠ কয় প্রকার কিছু বলিতে পার? বা। 

এক প্রকার ধান্তকে হৈমস্তিক বলে। বা? এক 

'রকম মাউশধান আছে। বা। আবার এক রকমেব, 

নাম বোরো । শি। এই তিন প্রকার ধান্টের আরও 

বিশেষ ভেদ আাছে। ইহাদ্িগের চাষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 

ভিন্ন ভিন্নরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিতে হয়। এক্ষণে বল দেখি 
যাহাকে হৈমস্তিক বলে,তাহা কখন জন্মে? তাহার চাষ 

কি প্রকার? এবং গ্ান্ঠ ধান্ত হইতে তাহার বিশেষ কি? 

অনুমান হয়, তোমর! ইহার কিছুই জান ন1। কার্তিকেব 

১৫ই হইতে পৌষের ১৫৯ পর্সান্ত হেমন্ত খতৃ। হেমন্ত 
থে ধান্ত পাকে তাহারই নাম? বা) হৈমস্তিক। 

ছৈমস্তিক ধান্তের রোপণ এবং বদ্ধীন সন্বন্ধে কৃষক্দিগের 

দুইটী কারিকা আছে। চাষাদ্িগের ভাষা উংকষ্ট 

সাধুভাষা নয়, কিন্তু তাহারা এই সকল বিষয়ের তথা 

উত্তম জানে । অতএব তাহাদিগের স্থানে অনুসন্ধান 

কবিলে কৃষি কার্যের অনেক বিষয় শিখিতে পারা 

যায়। &ঁছুইটী কারিকার একটী এই-- 
“আধাঁড়ে রোয় দ্বলকে। শ্রাবণে রোযক় ফলকে । 

ভাদ্রে রোয় তুষ্কে। আশ্বিনে রোয় কিন্তে?” 

অর্থাৎ আষাঢ় মাসে হৈমস্তিক রোপণ করিলে অনেক 

দল অর্থাৎ পাতা জন্মে) ফল উত্তম হয় না। শাবণে 
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কোপণ করিলে? বা। ফল উত্তম হয়। বা। ভাদ্রে 

কইলে তুদ অধিক হয়। বা। আশ্বিনে রুইলে কিছুই 

হয়না। শি। অপর কারিকাটি এই__ 

“কার্িকের বিশে না থাকে অফুলা। 

অগ্রহায়ণের খিশে না থাকে অপাকা1।” 

হৈমস্তিক ধান্ঠের কর্তন পৌষ মানে হয়। এই জন্ 

এ সময়ে সকলের বাটাতে তঙ্গী পুজা হইয়া থাকে। 

লক্ষ্মী, ধান্যের দেবতা । বতসরের মধ্যে যত বার লক্ষ্মী 

পু] হয়, তত বার ধান্ত বিষয়ক কোন কারণ-বশতঃ 

»ইয়া থাকে । ধান্য পাঁকিলেই লোকে লক্ষ্মী পু 
করে। ধান্য-সঙ্গক্ধ ব্যতিরেকে লক্ষমী-পুনা নাই। 

শি। হৈমস্তিক ধান্যের ষে চাউল, সে অন্য সর্ব 

চাউল অপেক্ষা উত্তম। তাহার গুঁড়। শীঘ্ব উঠে, তাহার 

ক্ষীর শীঘ্র মরে অর্থাৎ রস ত্বরায় শুষ্ক হয়। অতএব 

তাহার ভাতও দিব্য সড় সড়ে হয় এবং কদাপি দুষ্পট 

হয় না। হৈমন্তিকের প্রকার ভেদও অনেক 

আছে। তাহার গুটিকতকের নাম বলিতেছি; অধিক 

বলিলে মনে থাকে না। রামশালি, লঙ্্ীবিলাস, মধু. 

মাধব, কনকচুর ইত্যাদি। হৈমপ্তিক ধানোর মধ্যে 
কতকগুলি অতি ন্ুগন্ধ। দেই সকল ধানোর ক্ষেত্রে 

ক্ষেত্রে বেড়াইতে বড় স্থখ হয়; এবং কৃষক লোককে 

জিন্ঞাসা করিলে তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ 'নাম ও 

লক্ষণ অনেক জানিতে পার। যায়। 
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|. শি। টৈমন্তিক ধান্যের বিষয় কিঞ্চিৎ শুনিলে- 
| আর কোন্ ধান্যের নাম করিয়াছিলে, পুনর্ধার বঈ। 
বা। আউশ। শি। আউশ নয়-_আগু। -আত্ 

শবেঁর অর্থ কি--?--"এই কম্মটি আশ্ড পমাপন করিতে 
»ইবে” বলিলে কি বুঝায়? বা । শীঘ্র করিতে হইবে 
বুঝায়_-আশু অর্থে শীঘ্র. শি। তবে ইহাব নামেই 

বোধ হইতেছে যে এই ধানা?--। বা। অতি শীঘ্ব' 
ফলে। শি। কৃষকের! কহে। | 

“আউশ ধানের চাষ। 

লাগে তিন মান।” 

ইহার রোপণ ক্যযষ্ঠে এবং কর্তন ভাঙে হইয়। 

থাকে। এই ধান্য হৈমপ্তিক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ 

ভূমিতে জন্মে। ইহার গ্রকারও অনেক, যথা বেনা- 

ফুল, বেউড়ঝ।ড়, মধুমালতী ইত্যাদি । 

শি। ছুই প্রকার ধান্যের বিবরণ শ্রবণ করিলে। 

আর এক প্রকার কি?বা। বোরে। শি। বোরো ধান্য 

সর্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট। ইহার বর্ণ শ্যামল, চাউল ভারী 

এবং স্থুসিদ্ধ হইতে অনেক বিলম্ব হয়। বোরো ধান্যের 

সময় নির্দিষ্ট নাই। জল পাইলেই বোরো জন্মে 

ভূমি ভেদে ইহার কিঞ্চিং কিঞ্চিৎ প্রকার ভেদও আছে 

ফলতৃঃ এই সকল বিষয় কথায় শুনিয়া সম্পূর্ণ বুঝিতে 
পারা যায় না; চক্ষে দেখিতে হয়, এবং যাহারা এই 

মক কৃর্ণের কম্মী তাহাদিগকে জিজ্ঞানা করিয়া 
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জানিতে হয়। আজি ত কেবল .ভাতের খিবরণেই 

সময় শেষ হইল তবুসুমুদায় কথার শেষ হইল না। 

না হউক, যণ্দ কালি শীত্ব শীঘ্ব পাঠ সমাপন হয়, তবে 

ব্যঞ্জনের কথা হইবে। কিন্তৃকালিকে কি চাউলেব 

ভাত খাও, বাটীতে জিন্ঞাসা করিয়া! আসিও। 

এবন্প্রকার কথোপকথন দ্বারা পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধীয় 

বিবিধ বিষয়েরও শিক্ষা গ্রদ্দান করা যাইতে পারে। 

পদার্থবিদা। শিক্ষা! করিতে হইলে যে গণিত এবং ক্ষেত্র 

তত্বে মমধিক বুযৎপত্তির গ্রয়োজন হয়, এই কথ৷ সামা- 
ন্যতঃ গ্রহণ কর! কর্তব্য নহে; বিষেচন। করিয়া! দেখিলে 

স্পষ্টই বোধ হইবে যে, পদার্থতত্বঘটিত অতি প্রধান 

গ্রধান নিয়মগ্ডলি গণিতনাপেক্ষ হয় না। বালাবধি 

আমরা স্ব স্ব স্বভাববশতঃ আপন| হইতেই পদার্থবিদা 

শিক্ষা করিয়া থাকি এবং প্রকৃতিগত বিশেষ বিশেষ বাপা- 

বের পৰীক্ষা দ্বারা মাধারণ নিয়ম সমস্ত ৪ অনুমান করিয়া 

লই। বস্ততঃ শৈশবের প্রথম ছুই তিন বৎসবের মধো 

যেকত বিষয়ের কেমন সহজে শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহ! 

ভাবিয়! দেখিতে গেলে মাশ্ত্যয জান করিতে হয়। 

একটী ভাষা দমুদায় শিক্ষিত হইয়া যায়-.কাল, আকাশ, 

সংখ্যা জাতি প্রভৃতি ষে সকল বিষয়ের লক্ষণ নির্দেশ 

করা এমত কঠিন, তৎসমুদায়েরও অতি শৈশবে অব- 

বোধ হয়, মনেকানেক দ্রব্যের দোষ গুণ কার্যোপ- 

যোগিতা এবং ব্যবহার প্রণালী ও শৈশবে জরগত 
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| হওয়া যায়, আর সেই মময় মধ্যে অন্ঠের মন বুঝিবার 

| ক্ষমতা অনেকাংশে জন্িয়া থাকে । ফলতঃ প্রথম দুই 
ন্তিন বৎসর বয়সের মধ্য আমরা যত বিষয় শিখি এবং 
অপিক বয়সে উদ্রিজ্জ হইবার উপযোগী যত প্রকার 

জ্ঞানের বীজ এ নময় মধ্যে আমাদিগের হৃদয় ক্ষেত্রে 

উপ্ত হইয়| ধায়, তাহা বিবেচন| করিয়া দেখিলে অবশিষ্ট 
যাবজ্জীবনের মধ্যে এ পুস্তক পাঠ করিয়াও তাঙাব 

সমান হইয়া উঠে কি না. তদ্বিষয়ে বিলঙ্ষণ সংশয 

হভন্মে। বাংলার শিক্ষায় কোন কাল্পনিক নিয়ম শিক্ষা 

নাই*-প্রবলতর কৌতুহল পরিপূরণের আশয়ে নিশুণ 

ণিরন্তর দ্রব্য সমস্ত লইয়া পবীক্ষা-শিধান করিতে 

করিতেই বিষয় শিক্ষা এবং মনোবৃত্তির উদ্রেক কিয়] 

লয়। অতএব এই প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী হইয়া 

পদার্থ তত্রের শিক্ষা প্রদান করিতে পাবিলে যে, সমগ্র 

গুভফল দর্শিবাব সম্ভাবন! হয়, তাহাতে কোন সনোহ 

নাই | যেযে বিষয়ের উপদেশ দিতে হইবে, তাহা 

পরী্গা দ্বারা 'প্রতাক্ষ করাইয়া শিশুদ্বিগের হৃাদগত 

করাইলেই পদার্থ-তন্বের শিক্ষা হইনে। ক্রমে ছাত্রবর্গ 

বয়োধিক হইলে পদার্থ-তত্বগত নিয়ম দকলে গণিতের 

প্রয়োগ দেখাইয়া! তাহাদিগের মনে পুনর্্বার অভিনব 

আনন্দের আবির্ভাব করিতে পার] যাইবে। 

কিন্তু পদার্থ-তত্বের বিষয় সমস্ত পরীক্ষা করিয়| 

দেখাইতে হইলে বিবিধ গ্রকার যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। 
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পাহারা এইপূপ মনে করেন, তাহাদিগের প্রতি বক্তবা 

এই যে, বিজ্ঞান সঙ্ধন্বীয় যন্ত্র সমন্ত থাকিলে শিক্ষা 

দেওয়৷ সহঙ্জ হয় বটে, কিন্তু তাহ ন| থাকিলেও 

পরীক্ষা-বিধান কবা নিশান্ত মসাধা ব্যাপার হয় না। 

সচরাচর ধে সকল ব্যপার ঘটিয়! থাকে, তাহা হইতেই 

অনেকানেক স্থলে পরীক্ষাবিধান করা যাইতে 

পারে। 

কতিপয় উদাহরণ দ্বার এই কথার তাৎপর্ধ্য প্রকট 

করা যাইতেছে। 

(১) বায়ু স্থিতিস্থাপক। একটা শিশির তল ভাগকে 

ছিদ্র করিয়া পরে সেই ছিদ্র কিঞ্চিৎ মম দিয়া বদ্ধ 

করিয়া লও এবং একটা গামলায় অলক্ত দ্বারা রঞ্জিত 

করিয়া কিঞ্িং জল রাখ । 

এক্ষণে, শিশিটাকে বিপর্যস্ত ভাবে এগামলার জলে 

মগ্ন করিতে গেলে উহছ। সমুদায় মগ্ন হইয়া যাবে না, 

শিশির অভ্যন্তরস্থ বাযু কতক স্থান অবরোধ করিয়। 

থাকিবে। শিশির উপরে কিঞ্চিৎ অধিক চাপ দিলে উহা 

পূর্বাপেক্ষা অধিক দুর পর্যান্ত মগ্ন হইবে, কিন্তু সেই চাপ 

তুপসিয়। লইলে উহ! পুনর্কার ভাসিয়া উদ্ভিবে, এবং 

পরিশেষে শিশির তলভাগের মম খুলিয়া লইলে উহ! 
আপনার ভারেই ডুবিয়! যাইবে, আর সেই সময়ে ছিদ্র 
দ্বার। বাযুও নির্গত হইয়া যাইবে । এই সকল ব্যাপার 
গুল দেখাইয়! বায়ুর স্থানাবরোধকতা, সঙ্কোচ্যতা। 
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এবং বিস্তার্যাতা এবং স্থিতিস্থাপকতা গ্রভৃতি সমুদার 

গুণ অতি স্পষ্টরূপে অনুভূত করা যাইতে পারে। , 

(২) বায়ুর চাপ আছে। একটী পেঁপের ডাল লইয়া 
তাহার এক দ্রিক সমুদায় জলে মগ্র করিয়া অপর প্রান্তে 

সুখ দিয়া শোষণ করিলে জল উঠিয়া মুখের ভিতরে 
আইসে, কিন্ত এ নলের মধ্যভাগে কোন একস্থানে 

ছিদ্র করিয়া দিলে আর উঠে না। 

(১) পরীক্ষাবিধানে যে প্রকার শিশির বিবরণ করা 

গিয়াছে, সেই প্রকার শিশিকে প্রথমতঃ জলে ডুবাইয়া 

পরে 'বিপর্যানস্ত ভাবে জল হইতে তুলিতে গেলে 

স্পষ্টই দেখ! যায় যে মৃতক্ষণ শিশির মুখভাগটা জলেন 

ভিতরে থাকে, ততক্ষণ শিশি হইতে জল বাহির হয়া 

পড়েনা; কিন্ত শিশির পশ্চান্তাগের যম খুলিয়া লইবা* 

মাতী সমুদায় জল উহা হইতে বহির্গত হইয়া যায়। 
( জল ৩৪ ফুট পযন্ত এই প্রকারে উচ্চ হইয়া থাকিতে 

পারে, পারা জল অপেক্ষা ১৩ গুণ অধিক ভারী, উহা 

কতটূর উন্নত হইয়। থ;কিবে?। এই সকল ব!াপারের 

কাবণ উত্তমরূপে হদগত হইলে বায়ুমান এবং বোমা- 

কলের প্রকৃতি স্ুম্পষ্ঠ হইবে । 
(৩) একটা গ্লাস জলে পরিপূর্ণ করিয়া তাহার উপর 

একখানি মস্থণ প্রস্তর ফলককে বসাইয়া দেও, পরে 

নাবহানতা পু শীপ্ব শীঘ্র গ্লাস এবং প্রস্তর ফলককে 

উল্টাইয়া ধর, তাহাতে জলপূর্ণ ্লাদটা পাতরের উপর 
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উপুড় হইয়া বদিবে, এক্ষণে এ গ্াসেব তলভাগ ধাবণ 

করিয়া সমানভাবে তুলিলে প্রস্তর ফলক শুদ্ধ উঠিয়া 

আসিবে । ৃ 

সমচতুফ্ষোণ এক খণ্ড চর্দের মধ্যভাগে একটা রজ্জ 
বন্ধন কর, পরে সেই চর্ম খণ্ডকে উত্তমরূপে জলসিন্ত 

করিয়া তাহাকে একটা মস্থণ কাষ্ঠ ফলকের ঠিক 

মধ্যভাগে বসাইয়া দেও, এক্ষণে রজ্জু ধরিয়া তুলিলে 
এ কাষ্ঠ ফলক সমেত উঠিয়া আসিবে। এ কাষ্ঠ 

ফলকের উপর ভারী বাটখারা সকল বসাইয়া সমু- 

দায়ের ভার পরিমাণ করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ প্রভীতি 

হইবে যে, চর্্রখণ্ডে যত বর্গ ইঞ্চি স্থান আছে, ততবার 

সাত সের ভার এঁরূপে উন্নত হইতে পারে। (যেচ্ 

থণ্ডের ব্যাস ৩ ইঞ্চি তাহার দ্বারা কত ভার এই'বপে 

উদ্ধৃত হইতে পারে ?।) রর 

(৪) তাপ সংযোগে বাঘু বিস্তৃত হয়। কাগজের 

একটা ঠুলী প্রস্তত করিয়া তাহাকে অল্প অন্ন টিপিয়া 
পরে সুত্র দ্বার৷ বান্ধিয়া তাহার মুখ বন্ধ কর, এক্ষণে 

এ ঠুলীকে অগ্নির তাপে ধরিলে দেখা যাইবে যে, 

উহ্বার যে সকল ভাগ মষ্কুচিত হইয়াছিণ, তাহা সমুদায় 
পুনর্ববার বিস্তৃত হইয়া! উঠে। 

এ কাগজের ঠুলীকে পুনর্ধার কিয়ৎক্ষণ শীতল 

স্থানে রাখিয়া দিলে উহা পুনর্বার পূর্ব্ববৎ সঞ্কুচিত 

হইয়! যাইবে। 
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(৫) একটী কাচের গ্লাসে একখানি কাগজকে কিঞ্চিত 
মম দিয়া আঁটিয়! বসাও, উহাগুক অগ্নি সংযুক্ত কর, 
উহ! জলিতে থাকুক, সেই সময়ে এ প্লামকে উপুড় ক- 
রিয়া তাহার মুখ ভাগটা কোন পাত্রস্থিত জলে ডুবাইয়া 
রাখ; যতক্ষণ কাগঞ্জটী জলিবে ততক্ষণ গ্লাসের নীচ 
হইতে জল অপন্ত হইয়া আমিবে, কিন্ত এ কাগজ 
নির্বাপিত হইবাযাত্র চতুর্দিকের জল অতিশয় বেগে 

গিয়! গ্লাসের ভিতর প্রবেশ করিবে, এবং বাহিরের 

অপেক্ষা গ্লাসের ভিগুরে অধিক উচ্চ হইয়া থাকিবে । 

উচ্চ হইয়া উঠে কেন ইহা বুঝাইতে হইগেই বায়ুর 

রাসায়নিক প্ররুতি বলিয়! দিয়া কোন বস্ত দগ্ধ হই- 

লেই যে তাহার সহিত অক্রকর-বাযু যাইয়া মিশে, 

উহা বুঝাইতে হইবে। 
(৬) একটা বোতলের অদ্ধ ভাগ জলপূর্ণ করিয়া তাহাব 

মুখ কাকের দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধকর। পরে সে 

কাকে ছুইটী নল পরিহিত করাইয়া একটা নলকে জলের 

ভিতর পর্যন্ত আর একটাকে জলের বাহির পর্যন্ত 

প্রবেশিত কর। এক্ষণে ষে নলটী জলের বাহির পর্যাস্ত 

আছে, তাহাতে ফুৎকার প্রদান করিলে দেখিতে গাওয়। 

যাইবে যে, বোতলের ভিতর হইতে জল উঠিয়া অপর 

নলের মুখ দিয়া অতি সুন্দর ফুয়ারার আকার হইয়া 
পড়িতে থাকিবে। 

(৭) হুল কিরূপে ফোটে । একটা জলপূর্ণ পাকে 

১২ 
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অগ্নির উপর চড়াইয়! উহ স্ষটিতে আরম্ভ হইবামাত্র 

উহাতে অল্লে অল্পে স্বররীর গুড়া ফেলিয়। দিয়! দেখ, 

পার্থ যে গুলি পড়িল সেগুলি ডুবিয়া যাইবে, মধোর 

গুলি ক্রমশঃ কতক দূর উন্নত হইয়া! উঠবে, আবার 

ডুবিবে ইত্যাদি। 
(৮) একটী শিশির অর্ধেক পর্যন্ত স্ষটন্ত জলে পূর্ণ 

করিয়া উহ্থার মুখ কাক দিয়া অঁট, শীপ্বই স্ফোটন 

নিবারিত হইবে, তাহার পর শিশির উপরিভাগে শীতল 

ডল প্রক্ষেপ করিলে পুনর্ব্বার ভিতরের জল স্ক,টিয় 

উঠিবে ; এইরূপ হই তিন বার পর্যান্ত হইতে পাবে! 
কুলের উপর চাপ অল্প থাকিলে উহ! শ্বীপ্ধ স্ফোটে 

' এবং অধিক চাপ থাকিলে বিলম্বে স্ফোটে, তাহ! এই 

পরীক্ষা দ্বারাই প্পষ্টাকৃত হইতে পারে। 

(৯) আপেক্ষিক গুরুত্ব। একটী নিক্তী বাট্ধাব 
এবং জলপাত্র থাকিলেই দ্রব্যাদির আপেক্ষিক গুরুত্ব 

পরিমাণ করিতে শিক্ষা দেওয়া যান্না সথা-_ 

একটা প্রস্তর খণ্ঁকে প্রথমে ওজন করিয়া দেখ! গেল, 

উহা! এক ছটাক ভারী, পরে জলপরিপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ 

করাতে যে জল উচ্ছমিত হইয়া পড়িল তাহা অন্ত 

পাত্রে ধরিয়! পরে ওজন করিলে সেই জল মিকি ছটাক 

হইল, এ প্রস্তর খণ্ড জল অপেক্ষা কত ভারী হইবে? 

(১) শিশির কিরূপে হয়?।--এক ভরী পরিমার্ণ উর্ণা 

লইয়া কোন দিন সন্ধ্যার সময়ে তাহাকে চারি সমান 
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ভাগে বিভক্ত কারয্ব! এক ভাগ ঘামের উপর, এক ভাগ 

কাচ পাত্রের উপয়, এক ভাগ ছাদের উপর এবং এক 

ভাগ ম্ৃত্বিকার উপর রাখিয়খ পর দ্দিন প্রাতে ওজল 

রিবা দেখিলে শী চারি ভাগ উর্ণার ভায় পরিমাণের 

বিলক্ষণ ভারতমা বোধ হইবে। 

* (১১) তাপ পরিচালকতা। ফোম ধাতু পাত্রের 

উপর এক খণ্ড কাঁগজকে খদি আঁটিয়া ধরিয়। দীপ 
শিখায় ধর যায়, তবে প্ী কাগজ পুড়ে না, ফিদ্তকাষ্ঠের 

উপব এ্ররূপে ধরিত্বা অগ্নি দংঘুক্ত করিলে উহা তৎ- 

ক্ষণাতৎ দগ্ধ হয়। 

(১২) ভাপ শোষক] দুই খানি গ্রেটের এক খাগিভে 

থড়ি, এবং অপরটাতে কয়লা ভ্রক্ষণ কব, উভয় শে. 

কেই রৌজ্রে সমান ক্ষণ রাখ, পরে স্পর্শ করিয়া দেখ, 

কয়লা মাথান শ্লেটটী অধিক উষ্ণ বোধ হইবে। 

(১৩) বর্ণ। ঘরের দকল দ্বার বদ্ধ বরিয়া কোন একটা 

ছিদ্র দ্বার) একটা মালোক রশ্বি প্রবিষ্ট করাও, সেই 

ভর্দেলোক রশ্িকে কাল, সাদা, লাল, প্রভৃতি নানা 

বর্ণের দ্রব্যের উপর ধরিয়া! দেখ। 

(১৪) আঘাত-প্রতিঘাত-কোণ সমান হয়। এক 

থানি দর্পণ লইয়া! তাহার সম্মুখ ভাগে কোন এক ভ্রব্য 

রাখিয়া দেও, সেই জ্রব্য হইতে এ দর্পণের কোন স্থানে 
লন্ব ন! হইয়া পড়ে এমত একটা সরল রেখ! টান, পরে 

ঘর্পণের সেই স্থান হইতে একটা পশ্ব টান এবং গ্রথম 
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রেখা দ্বারা লদ্বের সহিত যেরূপ কোণ হইয়াছে, লঙ্বের 

অপব পার্থে তত বড় একটা কোণ কর) পূর্বোজ্ঞ 

দ্রব্যকে সেই কোণে দেখা যাইবে। 
. (১৫) উভকুজ দর্পণে বিপর্যস্ত প্রতিবিশ্ব হয়। এক 

খানি চন্মার গ্রাস লইয়! হাত বুলাইয়! দেখ, উহার 
মধা ভাগ উচ্চ বোধ হয় কিনা?) যদি উচ্চ বোধ হয়, 
তবে একটা দীপ শিখার সমঞ্ষে এগ্লান খানি ধরিয়। 

তাহার পশ্চাতাগে এক থানি শুভ্র বর্ণ কাগজ লইয়। 

ক্রমশঃ এ চসমার নিকটে আনয়ন করিতে করিতে দে- 

থিতে পাইবে ষে, কোন একটী স্থানে এ কাগজের উপর 

দীপ শিখার একটা সুন্দর প্রতিবিষ্ব হইয়াআছে। সেই 

এতিবিষ্বে শিখার অগ্রভাগ নীচের দিকে দৃষ্ট হইবে। 
(১৬) আলোকের ভঙ্গুরতা। একটী গামলা বা অন্ত কোন 

জল পাত্রের তল ভাগে একটা টাক1 রাখিয়। দিয়া ক্রমশঃ 

তাহার নিকট হইতে পশ্চাদ্বত্তা হইতে থাকে) কিয়ৎ 

দুর গমন করিলে এঁ টাকাটাকে আর দেখিতে পাইবে 
ন1। কিন্তু যদি সেই সময়ে অন্ত কেহ এগামলায় জীল 

ঢালিয়! দেয়, তবে এ টাকা পুনর্ধার দৃষ্টিগোচর হইবে। 

ফলতঃ এইরূপ পরীক্ষা বিধান শত শত প্রকারে কর! 

যাইতে পারে, এবং ইহ! দ্বারা পদার্থ বিদ্যার অনেকা- 

নেক বিষয় শিক্ষা করাইতে পারা ষায়, সমধিক গণিত 

বিদ্যা, অথবা বহুমূল্য যন্ত্রাদির প্রয়োজন হয় না। 

বিশেষত; এইরূপে ছাত্রবর্গের বিবেচনা এবং দর্শন 
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শৃক্তির সমধিক উন্নতি হইবার সম্ভাবন। আছে) এবং 

মধ্যে মধো তাহাদিগক্ষে সামান্য বিষয় ঘটিত গ্রশ্ন 

সকল জিজ্ঞাসা করার এবং ভুত্বদ্বিষয়ে তাহাদিগকে 

অন্ুসন্ধিৎস্ু করিবার যত্র করায় শিক্ষার প্রকৃত ফলই 

দর্শিয়া থাকে। তাদৃশ কতকগুলি প্রশ্ন এই স্থলে 
লিখিয়া দে€ওয়] যাইতেছে । 

(১) ছেলের! যে নকল কাগজের নৌকা প্রস্তুত করে, 

তাহাদিগের তলায় তৈল মাথাইলে অধিকক্ষণ ভামে 

নচেৎ শীঘ্র ডূবিয়! যায়, ইহার কারণ কি?। 
(২) কোন কোন কীট জলের উপর দিয়া চলিয়। 

বেড়ায়, তাহার] ডুবিষ়্। যায় না কেন?। ূ 

(৩) কচুপাতার উপর যে জল পড়িক্লা থাকে তাহাতে 

কচুপাতা ভিজিয়! যায় না কেন!। : 

(8) মিশ্রির পানা করিতে হইলে মিশ্রিকে কাপড়ে 

বান্ধিয়। তিজাইলে উহ শীঘ্র গলিয়। যায় কেন !। 

. (৫) লোকে বলে যে, ঘরে আগুন লাগিলে তাহার 

নিকট ঝড় বয়, এই কথার মূল কি?। 

(৬) কোন পাত্রে আঘাত লাগিয়া শব্ধ হইতেছে 

এমত লময় এ পাত্রকে স্পর্শ কঝ্িলেই শব্ধ খামে কেন? 

(৭) বিছুদর্শনের € মেকণ্ড পরে যদি বজ্রধবনি 

শুনা যায়, তবে দেষ কতদুরে আছে নিশ্চিত হইতে 
পারে?। ৃ | 

(৮) যে রাত্রিতে গঙ্গায় জোকার পুর্ণ থাকে সেই 
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রাত্রিতে কলিকাতায় তোপের শব অধিক শ্তনা যায়, 

ইহার কারণ কি £। রগ 

(৯) দস্তের দ্বারা কৌন স্তরের এক দিক এবং হস্ত 

দ্বারা তাহার অপর দিকটানিয়া ধরিয়া য্দ এ্ুত্রকে 

সেতারের তারের স্কায় করিয়া বাজান যায়, তৰে 

নিজের কর্ণে যেমন সুন্দর শব শুনা যায় অন্ত কেহ 

তেমন শুনিতে পায় না, ইহার কারণ কি?। 

(১,) বাহাছুগী কাঠ পরীক্ষা করিবার সময় একজন 

এ কাঠের এক দিকে কাণ দিয় থাকে, আর এক বক্তি 

অন্তদিকে হাতুড়ীর দ্বারা আঘাত করে, এইরূপ কি 

অন্ত করে এবং উহা! দ্বার কি জানা যায়?। 

(১১) শীত কালে ঘ্বত, নারিকেল তৈল প্রভৃতি 

অনেকানেক স্নেহ দ্রব্য জমাট বান্ধিয়! থাকে, গ্রীক্মে 
তরল হয়, তাহার কারণ কিও। 

(১২) শীত কালের প্রতাষে নদী এবং কূপের জল 
উষ্ণ বোধ হয়, অধিক ৰেল! হইলে আবার শীতল বোধ 
হয়, উহার কারণ কি?। 

(১৩) ধাতু পাত্রমাত্রেই সচরাচর ম্পশে শীতল 
বোধ হয় কেন?। 

(১৪) বরফ আনিবার সময় কম্বলসুড়িয়! আনেকেন? 

(১৫) কাচা ফল গাছ হইতে পাড়িয়া! খড়, তুষ, 
চাপ! দিয় না রাখিলে এ সফল ফল ভাল হইয়া পাকে 
নাকেল?। 
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(১৬) অন্ধকার ঘরে মিশ্রি ভাঙ্গিলে উহা হইতে 
অগ্নি কণ! বাহির হয় কেন?। 

(১৭) শীতকালের প্রাতে * নিশ্বাস হইতে বাম্প 

নিগত হয় কেন?। 

(১৮) শীতকালে দক্ষিণবায়ু বহিলেই কোরান! 

অথবা মেঘ দখা দেয় কেন?। 

(১৯) ভাতের হাড়িতে শরা চাপা থাকিলে শীন্ 
সিদ্ধ হয়, ইহার কারণ কি?। 

(২০) ব্যঞ্জনের তরকারি সিদ্ধ না হইতে হইতে 

তাহাতে লৰণ দিলে বাঞ্জন উত্তম সিদ্ধ হয় না, এই 

কথার কোন তাৎপর্য আছে কিনা ?। 

(২১) পর্বতের উপর অল্প জালে কল স্কুটে, এই 

ঝথ! সত্য হইতে পারে কি না?। 

(২২) বৃষ্টিতে ভিজিলে বৃষ্টির জল অপেক্ষা ভিজা 

কাপড় অধিক শীতল বোধ হয়, ইহার কারণ কি?। 

(২৩) বেলে কলসীতে জল রাখিলে অধিক শীতল 

হয় কেন !। 

(২৪) দোয়াতের কালী ছুই এক দিন থাকিলে ঘন 

হইয়া উঠে কেন। 

(২৫) অগ্নিতে জল দিলে উহ! নির্বাপিত হয় কেন? 

(২৬) অগ্নি শিখ! সুচ্যগ্র হইয়। উঠে কেন 1 
(২৭) অগ্নিতে বাতাস দিলে অগ্নির বৃদ্ধি হয় কেন? 

(২৮) দীপ শিখায় ফুৎকার দিলে উহা নিবিয়। 

যায় কেন?। 
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(২৯) রন্ধনশালায় অধিক কালবর্ণ ঝুল পড়ে কেন? 

(৩) মসাল জালিয়া তাহার উদ্ধভাগে প্রদীপ 

ধরিয়। রাখিলে প্রদীগ নির্বাণ হইয়া যায়, ইহার 

কারণ কি?। 

(৩১) চুনের জণের উপর হাই দিলে জলের উপর 

কিনিমিত শর পড়িয়। যায় !। 

(৩২) গ্রীশ্ম বোধ হইলে শরীরে বাতান করিলে 

শীতল বোধ হইবার কারণ কি?। 

(৩৩) অতি পরিষ্কার বটাতেও কোন ফল কাটিলে 

সেই ফলের গায়ে কাল দাগ পড়ে কেন?। 

(১৪) গ্রীন্মকালে পরুষিত অন্নধ্যঞ্জন শীঘ্ব টক হুইয়। 
যায়, শীতে তাক্ঠ হয় না, ইহার কারণ কি?। . 

(৩৫) জলে ফেলিলে মকল ভ্রব্কেই হান্বী বোধ 

হয় কেন ?। 

(৩৬) রাত্রিরালে মাথার উপর আকাশে যত নক্ষত্র 

দেখ। যায়, আকাশের চতুর্দিকে তত দেখা যায় না, 
ইহার কারণক্চি? 

(৩৭) প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় সধ্যের দিকে 

দৃষ্টিকর। যায়,অগ্ত সময়ে পারাযায় না, ইছার হেতু কি? 
(৩৮) গ্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যার সময় চন্দ্র এবং 

হুর্ন্যকে অধিক বড় দেখ। যায়, ইহার কারণ কি । 

(৩৯) একখানি টীক1 ব! কয়লার কিন্নদূর আগ্িতে 

ধরাইয়া পরে সেইটীকে শীঘ্র শীপ্র নাড়িলে যেন আ 

লোকময় একট! চাপ দর্শন হয়, ইহার কারণ কি ?। 



প্রশ্নমাল। | ১৪১ 

(৪+) চন্দ্রপবিবেশ চন্দ্রের নিকটে হইলে বিলম্বে জল 

হইবে, এবং দূরে হইলে জল শীঘ্র হইবে, এই জন এ্রধা- 
দেব কোন মুল আছে কিনা? |] 

(৪১) ছুরি, কাঠি, ক্ষুর গ্রভৃতিতে তৈল মাথাইয়] 

রাখিলে মডিচা ধরে না, নচেৎ মড়িচা ধবে, উহাব 

তাখপধ্য কি? 

(৪২) বুদ্ধ লোকেরা অনেকেই চস্মা বাবার 

কবেন কেন? 

(৪৩) দূরের দ্রবাকে ছোট এবং নিকটেব দ্রবাকে 

বড় দেখায়, ইহার কারণ কি? 

(88) ইংরাভ্ী কালীতে লিখিলে প্রগমে জলেব 

হায় দাগ পড়ে,তাহার পর কাল হইয়া! উঠে_কি হেতু 

এইরূপ হয়? 

(৪৫) কলমের মুখ চেবা নাথাকিলে লেখা যায়না 

কেন? 
(৪৬) থিছযাৎপাত হইলে বৃক্ষা্দি চিরিয়ী যায় কেন? 

(8৭) মেঘ করিলে স্ত্রীলোকেরা ঘটি বাটা প্রন্ততি 

ধাতু দ্রবা সমস্ত ঘরের ভিতরে পবাতয়া আনে কেন? 

(৪৮) ঘুটের ছাইয়ের এক দিক গে ডুবাইলে সমু- 

দায় ভিজিয়! উঠে ণকন ? 

(৪৯) গাছের ডালের অগ্রভাগ ধরিয়! টানিলে ডাল 

'ভাঙ্গিয়। যায়, কিন্ত তাহার গোড়া ধরিয়! টানিগলে ডাল 

ভাঙ্গে না, ইহার কারণ কি? 
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(৫০) বাথারি ঢুণে জল দিলে উহ! উদ্ণ হইয়া উঠে 

কেন.? 

এইরূপে সামান্ত বিষয়ের প্রশ্ন জিক্তাস। করিয়। তৎ 

সমূদায়ের মীমাংসা করিয়া দিল সুচারুরূপে পদার্ 

বিদ্যার শিক্ষা হইতে পারে। বহি ধরিয়। পদার্থ বিদ্যা 

শিক্ষা দেওয়! অপেক্ষা এই প্রণালী সমধিক ফলোপ- 

ধায়ক বোধ হয়। এইবপে,প্রারৃত্তিক ইতিবৃত্ত সন্বন্ধীয় 

অনেক বিষয়ও শিক্ষা করাইতে পায়! যায় যাঁয়। ভদ্দি- 

ধরে অধিক বাছুল্য বণন না করিয়া প্রাণিবিদ্যা সম্ব- 

ছ্বীঘ এবং উদ্ভিজ্জ বিদ্যা সম্বন্ধীয় দুইটী পাঠের স্থূল তাৎ. 

পর্যা মাত্র প্রদর্শন করিয়া! নিবৃত্ত হওয়| যাইবে। 

১।-উদ্ভিদ মাত্রেই ছই ভাগে বিতক্ত। তাহার 

এক ভাগের পুষ্প জন্মে, অপর উদ্ভিদের পুষ্প হয় লা। 

২।-__যাহাদিগের পুষ্প হয় তাহারা আবার তিন 

প্রকার। এক গ্রকারের বীজ দ্বিদল, আর এক প্রকা- 

রের বীজ এক দল এবং তৃতীয় প্রকারের বীন্ধ হয় না। 

৩।--কোন বৃক্ষের পাত! দেখিয়া তাহার বীজ এক 

দল বাদ্বিদল হয় তাহা বল] যাইতে পারে। যাছা- 

দিগের বীজ দ্বিদল হয়, তাহাদিগের পত্রের শির] সকল 

অশথ পত্রের শিরার সায় জালবং হয়; আর যাহাদি 

গের বীজ এক দলবিশিষ্ট, তাহাদিগের পত্রের শিরা 

সকল কদ্লী পত্রের শিরার স্থায় সমান্তরাল ভাবে অব. 

স্থিত হইয় খাকে। 
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&৪।--যে সকলবৃক্ষের বীজ এক দল' তাহাদিগের 

বৃদ্ধি অন্তর হইতে হয়। কর্দলী, গুবাক, নারিকেল, 

তাল প্রভৃতির এইরূপ । যাহাদিগের বীজ দ্বিদল তাহা- 

দরিগের ত্বকের নীচে নব নব স্তর সংযুক্ত হইয়! তাহারা 

বঙ্দিত হয়, আর বীজ-বিীন বৃক্ষগণ কেবল উদ্ধে বাড়ে 

--শৈবালাদির বুদ্ধি এইরূপ তয়। 

১। প্রাণী দুই প্রকার সমেরুক এবং অমেকরুক। 

ঘমেরকদিগের পৃষ্ঠে শিরাড়। থাকে । অমেরুকদিগের 

শিরদাড় থাকে না । 

২। সমেরুকিগের শোণিত লোহিত বর্ণ এবং 

অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হয়, অমেরুকদ্দিগের মধ্যে অধি- 

কাংশেরই শোখিত শ্বেত ৰর্ণ এবং শীতল হইয়া থাকে। 

৩। অমেরুক প্রাণীর সংখা। অধিক কিন্ত তাহা- 

দিগের আকার সমেরকদিগের অপেক্ষা ক্ষুদ্র । অঙে- 

রূকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা, (১) অংগশুধর 

(২) কোমল শরীর (৩) গ্রস্থিল। 

8৪ | সমেরুকেরা সংখায় অল্প বটে কিন্ত তাহা" 

দ্রিগের নিশ্্মাণ কৌশল অধিক এবং তাহারা চারিভাগে 

বিভক্ত যথা, (১) মৎসা (২) সরীস্থপ (৩) পক্ষী (8) স্তন্ত- 

পায়ী। 

_ এইরূপে উদ্ভিদ এবং প্রাণীদিগরের স্থূল স্থূল বিভাগ 

সমস্ত সুস্পষ্ট করিয় দিয়! পরে প্রত্যেক গ্রাণীর বিভাঃ 

গাদি সমুদায় শিক্ষা করাইতে হইবে । 

ছি 
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শিক্ষকদিগের কর্তব্য তাহারা স্বয়ং এইরূপ এক একটী 

পাঠ গ্রস্তৃত করিয়া লয়েন এবং বালকদিগেব সমঙ্গে 

ইহার প্রতোক অনুচ্ছেদের সবিস্তার ব্যাখা। করেন। 

স্পা াক্টিত€ ০ শি 

দশম অধ্যায় 

৪০৩৮ ৮ 6 ০০০০০০০০০্ব্যহত 

| মানচিত্র করণ--তৃগোল--ইতিহাস। | 

যেমন কোন নূন গৃহে উপস্থিত হইলে তাহার 

সমুদায় তাগ নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছ! হয়, তেমনি আমা- 

দিগেব আবাস-স্থান পুৃথিবীর৪ কোন্ অংশে কি আছে? 

তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত আমাদিগেব নৈসগ্গিক 

বাপনা জন্মে। এই সাজিক ইচ্ছ! পরিপূরণ করিবার 

নিমিত্ত ভূগোল শাস্ত্রের উৎপত্তি হুইয়াছে। ভূগোল 
শিক্ষাবশতঃ মন গ্রশন্ত হয়,বহ্জ্ঞতা জন্মে এবং ইতিহাস 

পাঠে অধিকার হয়। 

ভূগোল শিক্ষার উপায় সকল অতিসহজ। ইহা 
শিশুদিগকেও অনায়ানে শিক্ষা করাইতে পারা যায়। 
মানচিত্র দেখাইয়া কোথায় কোন্ নদী, কোন্ নগব, 

কোন্ পর্বত আছে, তাহা অনায়াসেই শিখাইয়। দেওয়। 
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যাইতে পারে, এবং সেই সময়েই এ সকল টনসর্দিক 

পদার্থের বর্ণন দ্বার! তন্তদ্বিষয়ের বিশিষ্ট জ্ঞান লাভার্থ 

বালকদিগকে বিলক্ষণ কৌতৃকা।ঘষ্ট করা যাইতে পারে। 
কিন্ত কেবগ্প এই মাত্র করিলেই যে যথার্থ ভূগোল- 

শিক্ষা হয় এমত নহে। যত দ্রিন মানচিত্র প্রস্তত করি- 

বার প্রণালী সম্যক্রূপে ছাত্রবঙগের হৃদয়ঙ্গম না হয়, 

তাবৎ ভূগোল শিক্ষা যে প্ররুতরূপে নিন হইয়াছে, 
এমত বলিতে পারা যায় না! অতএব প্রথমাবধি মান- 

চিত্র প্রস্তুত করিবার রী।ত শিক্ষা প্রদান কবা নিতান্ত 

আবহ্্যক। তঙ্জন্ত যে গ্রণালী অবলঞ্ধন করা ভাল 

বোধ হয়, তাহা নিয়লিখিত পাঠনার রীতি দর্শন করিলে 

সুস্পষ্ট হইতে পারিবে। 

শিক্ষক । গ্বোপাল! সর্ধদাই তোমার পীড়া হয়, 

এবং তজ্জন্ত তুমি পাঠশালাতে অন্ুপস্থিত থাক। 

অতএব আমার ইচ্ছা হয় তোমার পিতার সহিত 

সাক্ষাৎ করিয়। আহার ব্যবহারের যেরুপ নিয়ম করিলে 

এমত ব্যামোহ না হইতে পারে, তাহার মদ্যুক্তি নিদ্ধা- 

রণ করি, কিন্তু তোমাদিগের বাটী কোথায় জানি 

না, আমাকে পথ বলিয়। দেও। 

গোপাল । আমাদিগের বাটী যাইতে হইলে পাঠশালা 

হইতেবাহির হইয়া ঠিক পশ্চিম মুখে যাইতে হয়,তাহাঁর 
পর বড় রাস্তায় পড়িয়া দক্ষিণ মুখে গেলে ডানি দিকে 

একটি রাস্ত! দেখিতে পাওয়! যায়, খানিক সেই রাস্তায় 

| ১৩ 
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গিয়া.ফের দৃক্ষিণমুখ হইতে হয়,ষেই রাস্তায় ছুই, তিন, 

চারি খানি বাটার পর আমাদিগের বাটা। শি? তুস্থ 
ঠিক বলিয়া থাকিবে, কিন্তু এক বার গুনিলে এত স্মরণ 

থাকে না। তুমি এই খড়ি খানি লইয়া এ বোর্ডের 

উপর সমুদায় পথটি অস্কিত করিয়া দেখাও। বোর্ডের 
উপরি ভাগ উত্তর দিক, অধে! ভাগ--?। গো। দক্ষিণ 

দিক্ | শি। তুমি কোন্ মুখে দাঁড়াইয়া আছ? গো। 

উত্তর মুখে |. শি। তবে এই বোর্ড এম্বন হইয়া! আছে 

বে, এই পাঠশালার যে দিকৃটি যে দ্বিকে বোর্ডেরও সেই 

দ্রিক্টি প্নেই দিকে আছে। তবে বোর্ডের পুর্কপ্দক্ 

কোথায়? গো । আমার ডানি হাত যেদিকে বোর্ডের 

সেই দ্দিকৃ পূর্ব। শি। এইক্ষণে এই বোর্ডের উত্তর, 

দক্ষিণ, পর্ব, পশ্চিম সমুদায় দিক্ গুলির নাম যথা স্থানে 

লিখ ।-লিখিলে ? একটা বিন্দু দ্বারা পাঠশালার স্থান 

নির্দিষ্ট কর! করা হইল? তবে পাঠশাল! হইতে 

বাহির হইয়। প্রথম কোন্ যুখে যাইতে হয়? গো। 
পশ্চিম মুখে, সেই অন্য পশ্চিম দিকে একটি রেখা! টালি- 

লাম, তাহার পর দক্ষিণ মুখে ষাইতে হয়, অতএব 

দক্ষিণ দিকে আর একটা রেখা টানিলাম। শি। দক্ষিণ 

মুখের রেখ পশ্চিম দিকের রেখা অপেক্ষা এত দীর্ঘ 

করিলে কেন? গো। গশ্চিয়ে ফত পথ যাইতে হয়, 

দক্ষিণে তাহার অপেক্ষা অধিক যাইতে হয়, এই জন্য 

দক্ষিণ মুখের রাস্তা এত ঝড় করিলাম। শি। উত্তম 



মানচিত্র করণ। .. ১৪৭ 

করিয়াছ; দক্ষিণের রাস্তা পশ্চিমের রাস্তা অগেক্গা ক 
দীর্ঘ হইবে? গো। চারিব! পাঁচ গুণ হইবে। শি। 
ভবে পশ্চিমের রেখাটা মাপিয়া 'দেখ কয়, অস্কুলি দীর্ঘ 
করিয়াছ, দক্ষিণ মুখের রেখা তাহার চারি বা পাচ গুণ 

করিতে হইবে | করিলে? তাহার পর কোন্ মুখে 
কত দূব ঘাউতে হয়? গো) পশ্চিম মুখে রায় ইহার 

অর্দেক পথ। শি। আঙ্গুলি দ্বারা পরিমাণ করিয়া মেক্ট 
দপ কব। ভাহার পব-1 গো। পুনর্বার দক্ষিণ 

মুখে অতি চল যাইতে হয়। শি। তাহাই লেখ। এ 

বিদ্দু্টী ফি হউল 1? গো। এটি আমাদিগের বাটী। 

শি। এই চিত্র দেখিয়। আনি অক্লেশে তোমার বাটা 

যাইতে পার্রি। হে বালক নকল! তোমরাও কি এই 

পথ দেখিয়া গোপালের বাটীযাইতে পার না? বা। 

হা, অনায়াদেই পারি। 

শি। দেখ, কথায় বলিলে কোথায় কাহার বাটী-_ 

কোথায় কোন্ স্থান--কখনই তেমন বুঝিতে পারা যায় 

না, চিত্র করিক্না দেখাইয়] দলিলে কেমন স্পষ্ট বুঝ! যায়। 

এই জন্তই যেসকল লোক দেশ বিদেশে পর্যটন করিয়া; 

ছেন, তীাছ্ছারা সেই সেই দেশের মেপ, অর্থাৎ মানমিত্র 

প্রস্ততকরেন। আমর! সেই সকল দেশে ন1 গিয়াও 

ঘরে বলিয়া কোথায় কোন্ দিকে কোন্ নগর, নদী বা 

পর্বত আছে, ম্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি। অতএব যদি 

তোমরা নানা দেশ বিদেশের বিবরণ জানিতে চাহ, ভবে 
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সর্বদ] মানচিত্র লইয়| আলোচন! করিও । এক্ষণে 

গোপাল যে প্রকারে আপনাদিগের বাটী যাইবার পথ 

দেখাইয়া দিলসআমিও আমাদিগের দেশের কিয়দংশের 

মানচিত্র প্রস্তত করিয়া দেখাই--আমরা কোথায় 

আছি ?--এই নগরটার নাম কি?--বা। কলিকাতা । 

শি। তবে এই বিন্দুটি যেন কলিকাতা হইল। কলিকাতাব 

পার্থখে কোন্ নদী আছে? বা। গঙ্গা। শি। ইহার নাম 
গঙ্গ| নয় ইহার নাম ভাগীরথী-ভাগীরথীর কোন্ 

গাবে কলিকাতা? বা। পুর্ব পাবে । শি। তবে এই বক্র 

বক্র রেখাটা যেন ভাগীরথী নদী হইল । নদীকে কন 

এমন বক্র করিয়া লিখিলাম বলিতে গার ? বা । গঙ্গা 

ভাগীরণী ত সোজা হইয়া আইসে না। শি। তোমর। 

কেমন করিয়া জানিলে যে, ভাগীরধী নদীর ঠিক সরল 
গতি নয়?--জল কখনই সরল রেথাক্রমে চলে না, 

উঠানে এক ঘটা জল ঢালিয়া দিলেই দেখিতে পাওয়। 

বায়--।বা। উচ্চস্কান সম্মুথে ঠেকিলেই জল সেই 

থানে বাকিয়। নিন দিয়! যাঁয়। শি উত্তম) যদি এক 

এক ক্রোশ পথকে এক এক অন্বুলি পরিমাণ করিষ। 

কলিকাতার ঠিক্ উদ্ধতাগে ছয় বা সাত অঙ্গুলি অন্তরে 

এনং ভাগীরথীর পশ্চিম পারে এই বিন্দুটী লিখি, তবে 
ইটীকি হইল? বা। এটা একটা নগব হইল, উঠা 

কলিকাতার উত্তর--ছয় বা সাত ক্রোশদুর এবং ভাগী- 

রণীর পশ্চিম গারস্থিত। শি। উহার নাম শ্রীরামপুর-_- 
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উহ। গর্বে দিনামার জাতির আর্ধকার ছিল,দনামারেরা 

ইংরাজদ্িগের ন্ায় একটা ইউরোপীয় জাতি । উহার্দি- 

গেব দেশ কোথায়?! কি প্রকার / পরে জানিতে পা 

রিবে। শ্রীরামপুরের ঠিক হাপর পারে যে বিদ্দুটি দিলাম 

ইহা? বা। একটা নপর। শি। ঈহার নাম বারাক- 

পুর-_ ইহাকে চানকও বলে। ভাল, বল দেখি শ্রীরাম 

পুরি কোন্ জাতীয় নাম ?-_রাম, কৃষ্ণ, গোপাল, এই 

সকল কি ইংরাজের নাম হয়? বা। এই সকল নাম 

বাঙ্গালির । আ্ীরামপুরও ইংরাজি নাম নহে, উহাও 

বাঙ্গাঁলর রাখ! নাম। শি। বারাকপুর সেৰপ নহে; 

ইংরাঞজজীতে "বারাক শবে পন্টনের ছাউনি, অর্থাৎ 

সৈগ্ের আবাস-স্থান বুঝায়। এই নগরটি ইংরা্ড- 

দিগের স্কাপিত, এই জন্ত ইহার নাম ইংরাজী মূলনক 
হইয়াছে; বারাকপুবে অনেক দিপাহী থাকে এবং এ 

সবলে আমাদিগের বড় সাহেবের অতি রমণীর উদ্যান 

আছে । বারাকপুরের কিঞ্চিৎ উদ্ধী হইতে পাঁচ অন্ধুলি 

পরিমীণ একটী সরল রেখা ঠিক্ পূর্ব মুখে টানিলাম। 

ভাগীরথীর তীর হতে ইহা কতদূর হইল? বা। 

পাচ ক্রোশ দূৰ হছইল। শি। তাহার পর দক্ষিণ পূর্বব 

কোণে বেখাটি টানিয়া বেখার বাহিরে এবং ঠিক্ এ 

কোণের উপর যে বিন্দুটি দিলাম ইহার নাম বারাসত-- 

বাবানত কলিকাতা! হইতে কত দূর হইবে ?--ঝলিতে 

পার ন৷?-একটা চুর লইয়া বারাদত এবং কলিকা, 
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তার মধ্যে সেই সুত্রট ফেলিয়া পরিসাণ করিয়া লও, 
তাহার পর অঙ্কুলি দ্বারা মাঁপিয়া দেখ, সুত্রটি কত 

অঙ্গলি হইল) যত অঙ্গুলি হইবে তত--? বা। 

ক্রোশ।-_বারাদত কলিকাতা হইতে আট অঙ্গুলি-- 

আট ক্রোশ হইতেছে । শি। তবে আমার চিত্র ঠিক 

হয় নাই) বারাসত কপিকাতা' হইতে ছয় বা সাত ক্রো- 

শের উর্ধী নহে--অতএব এই বেখাটি ষত পুর্বাভিমুখে 
গিয়াছিল তত যাইবে না; কিঞিৎ অধিক দক্সিণে-- 

এইবপ হইয়! আমিবে। এই বার মাপ করিয়া দেখ। 

বা। এই বার ছয় ক্রোশের কিঞ্চিৎ অধিক- পূর্ণ সাত 

ক্রোশ হয় নাই। শি। বারাসত হইতে রেখাটি প্রায় 

স্বাদশ অঙ্গুলি দক্ষিণ পূর্ববাভিমুখে গিয়া ঠিক্ দক্ষিণ মুখ 
হইল। পরে ত্রমে ক্রমে দক্ষিণ পশ্চিম মুখ হইয়া পুনর্বার 

ভাগীরণীর সহিত মিলিত হইল । ভাগীরথীর তীরে 

যে এই বিন্দুর দিলাম ইহাই নাম কলাগাছিক়া-- 

ইংরাজেরা ইহাকে ডাইমণ্ুপইণ্ট বলেন । ইহা! ভাগী- 

র্ধীর কোন্ গারে? বা। পূর্ব পারে। শি। তাহার 
পর ভাগীরথী প্রায় ঠিক গোল হইয়া উত্তর পশ্চিম 

সুখে কলিকাত| পর্যস্ত উঠিল। কলিকাতা এবং 
কলাগাছিয়ার মধাতাগে ভাগীরথীর পশ্চিম পারে এই 
যে বিন্দুটি দিলাম ইহা উলুবেড়িয়া।_এইক্ষণে, যে 
স্থানটি চতুঃসীমাবদ্ধ হুইল, তাহার বহির্ভগে যেষে 

স্থান তাহ! লিখিতেছি-.পশ্চিমে কি লিখিলাম? বা। 
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জিল! হুগলী ।" শি। উত্তরে ?- বা। জিলা বাঁরাগত। 

শি। দক্ষিণে এবং পূর্বদিকে? বা।ন্ুুন্দর বন। শি। 

এই চতুঃমীমাবচ্ছিন্ন স্থানটির নাম জিল। চব্বিশ পর" 

গণ | পরগণা মুসলমানি শব্দ । দেখ, আমর! হিন্দু, 

'সামাদিগের দেশে প্রীরামপুর, কলাগাছিয়া, উলু 
বেড়িয়। প্রভৃতি ছিন্দু নাম আছে- এই দেশ মুসলমান- 

দিগের অপিকৃত হইয়াছিল, অতএব পরগণা, জিলা, 

প্রভৃতি মুদ্লমানদিগের শব্দও এখানে ব্যবহৃত হই- 
যাছে এবং এই দেশ, এইক্ষণে ইংরাজদিগের অধি- 

কৃত*হইয়াছে, অতএব বারাকপূর, খিদ্িরপুর ডাইমণ- 

পই*্ট গ্রাভৃতি ইংরাজী নামও এই দেশে প্রচলিত 

হইয়া যাইতেছে। 

যে বিদ্যালয়ে ছাত্রের! পড়ে, যে শ্রেণীতে তাহারা 

সর্বদা থাকে, যে পথ দিয়া আগন আপন বাঁটী যায়, 

মধ্যে মধো সেই সকলের মানচিত্র প্রস্তত করাইলেও 

অনেক লাভ হয়। 

ক্রমে ক্রমে এক একটা দেশের মানচিত্র পূর্কোক্তরূপে 
অঙ্কিত করিবে, এবং কোম্পাস, গজ গ্রভৃতির আশ্রয় না 

পাইলেও যত দূর হউতে পারে ছোট দেখিয়া বড় এবং বড় 
দেখিয়া ছোট চিত্র সকল প্রস্থত করিবে। এইবপে 

ব্যবহারিক ভূগোল শিক্ষা করিলে আর পুস্তক দেখিয়। 

নীরম নাম মাল! সমস্ত অভ্যাস করিবার প্রয়োজন 

হইবে না। কিন্তু দেশ এবং নদী নগরাদির নাম এবং 
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অবস্থান শিক্ষা করিলেই সমগ্র ভূগোল শিক্ষা হয় না। 

দেশ ভেদে উচ্চানুচ্চতা শীতাতপ এবং উদ্ভিদ ও প্রাণি 

তেদ, তথা তশ্তদ্দেশীয় মন্ুষ্যদিগের প্রকৃতিগত বৈচিত্রা, 

আর সেই সেই দেশীয় প্রধান প্রধান পণ্য সামগ্রী 

কিরূপ তাহাও জানা,আবশ্যক। এই সকল বিখরণ 

প্রাকৃত ভূগোলের বিষয়ীভূত। প্রাকৃত ভূগোলও 
কতিপয় 'চত্র স্বারা বিলক্ষণম্পষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে 

পারে এখং দেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভূগোল 

শিক্ষার সহিত তন্তদ্দেশের লোক নকলের গ্রক্কৃত ইতি- 

বুদ্তের উপদেশ গ্রদান করাও আবশ্তক। বস্ততঃ ভূগোল 

শিক্ষা সব্দ্দাই এতিহামিক বিবরণ এবং এ্তিহামিক 

নিয়ম দমস্তে সহিত সম্মিলিত করিয়া দেওয়া নিতান্ত 

প্রয়োজনীয়। প্রাকৃতিক পদার্থ সমস্ত মন্ুষ্যের চিন্ত!- 

ধর্ষক হয় বটে, কিন্ত সেই সকল পদার্থের সহিত সা 

ভায়ের সম্পক দর্শন কবিলে আমাদ্িগের যেমন নিশেষ 

আনন্দ এবং কৌতুঙল হয়, মন্তুষা-সম্বন্ধ-বিরহিভ প্রা 
কত পদার্থের পর্যালোচনায় কখনই তেমন হইতে 

পারেনা । অতএব ভূগোল বিবরণ গাঠের সহিত 

ইতিহাসের সম্পক প্রদর্শন করা নিতান্ত গ্রয়োজনীয়। 

ইতিহাদ অধায়নে যে সমূহ মহোপকার দশে, তাহার 
সবিস্তার বণনার এক্সণে প্রয়োজন নাই। ইঠা সহেছেই 
খোধ হইবে, মে সকল বিদ্যাই মনুষ্যের অভিজ্ঞানমূলক। 
পুর্কো যাহা যাহা ঘটিয়! গিয়াছে, তাহা স্মরণ কবি- 
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যাই পরে কি কি হইবে, তাহার সম্ভাবনা এবং অসন্তা- 

বম] বিচার করা যায়। ইতিহাস গ্রন্থ সকল মে 

সাধারণ-মভিজ্ঞানের আধার-স্বরূপ হইয়া আছে। 

সুতরাং এমত বলা যাইতে পারে গে, বুদ্ধি-বৃত্তি ব্যিয়ক 

সকল শান্ত্রই যদিও ইতিহাপ হইতে সমুদ্ুত না হয়, 

তথা'প তাহারই রসপানে পুষ্ট এনং সবল হইয়া থাকে, 

উঠা নিঃসনেছ। কিন্ত ইতিহাসের সর্ধাংশই সমভাবে 

ব্মণীয় হয়না । উহার যেখে গলে বাক্তি বিশেষের 

উদার চবিত বর্ণিত থাকে, তাহাই বিশিষ্ট নিলোদ- 

জনকঁ। আর তাছা কেবল ক্ষণিক-স্ৃথব বলিথা গ্রাহা 

এমত নহে, তান্বাবা নানাবিধ নীতি শিক্ষা হউন 

পারে। বস্তঃ ইতিহাসের কোন ভাগই সম্পূণ ফল 

হান হয় না; বিশেষতঃ এই ভাগটী ফল ও পুষ্প উভরে 

স্থশোভিত। এই জন্য শিক্ষকেব কর্তব্য ইতিহাস 

শিক্ষা করাইতে হইলে ব্যক্তি বিশেষেব চিত্র বনাব 

প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন । অপিচ, এ সকল বাক্তির নাম 
ও প্রধান প্রধান কীত্তি স্মরণ করাটঘাই নিবৃত্ত হওদা 

উচিত নহে। এমন করিয়া বর্ণন কর্বতে হয়, যাহাতে 

&ঁ সকল ব্যক্তির আকার, প্রকাব, বাহার, চরিত্র সমু 

দায় স্পষ্টবূপে বোধগম্য হইতে পারে। যে দেশে 

ইতিহাস শিক্ষা করাইতে হইবে সেই দেশের মানচিত্রে 

ছাত্রবর্গের বিশিষ্ট বুুৎপন্তি থাকাও নিতান্ত আবশ্যক । 

ইতিহান পাঠনার একটা আদর্শ গ্রদর্শনকর! যাইতেছে। 
রঃ & 
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শিক্ষক। অদ্য তোমাদ্দিগকে বঙ্গেতিহাসের একটা 

বিবরণ শ্রবণ কবাই। বঙ্গ দেশের মানচিত্রে নদিয়া 

জেলার মধ্যে নবন্থীপ' নগরটা দেথিয়াছ। এই ক্ষণে 

সেই নবদ্বীপ কি জগ্ত গ্রাসিদ্ধ? বা। তথায় অনেক 

শ্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করেন। শি। পুরে 

এ নবদ্বীপ সমুদায় গৌড় দেশের রাজধানী ছিল। এই 
হন্যই তাহ] অদ্যাপি ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতের প্রধান সমাজ 

চইয়া আছে। এইক্ষণে ইংরাজী ভাষায় বিদ্বান লোক 

কোন্ স্তানে সর্বাপেঞ্চা অধিক? বা। কর্পিকাতায় 

দর্ধাপেক্ষা ভধিক। শি) যেমন কলিকাতা ইংরাজ- 

'দগের রাজধানী বলিয়া এখানে ইংরাজীতে বিদ্বান্ 
লোক অধিক হইয়াছে, তেমনি নবদ্বীপ হিন্দু রাজা- 

দিগেব রাজধানী ছিল বণিয়া তথায় সংস্কৃত বিদ্যার 

গ্রাছর্ভাব হইয়াছিল। আমি যেসময়ের কথা কহি- 

তেছি, তখন এ নবন্বীপে লক্ষ্মণ সেন নামে এক রাজা 

রাজ্য করিতেন। সেন উপাধিবিশি্ট আর কোন 

বাজার নাম গুনিয়াছ? বা বল্লালসেন। শি। থে 

বল্লাল মেনের নাম গুনিয়াছ, এই লক্ষণ সেন তাহারই 

বংশোদ্ভব হইবেন। তখন লক্ষণ সেনের বয়স জশীতি 

বত্মর হইয়াছিল। সুতরাং বৃদ্ধ রাজ! রাভ-কার্যো 

বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিতেন না। তিনি 

কেবল ধর্ম কাধ্যেই মন দিয়াছিলেন। 

এক দিন রাজ! লক্ষমণসেন বসিয়া আছেন, এমত 
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সম্ময়ে তাহার পুরোহিত এবং অন্যান্ত অনেক ব্রাহ্মণ 

পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন । রাজ। ব্রাহ্মণ+ 

দ্রিগের যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিলে পর রাজ-পুবো- 

হিত কহিতে লাগিলেন। “মহারাজ! শাস্ত্ের উক্তি 

মিথা। হইবার নয়। বঙ্গ দেশ যে যবনাধিকৃত হইবে, 

তাহার কাল উপস্থিত হইল গুনিলাম, যবন সেন! 

আগত প্রায়; অতএব চলুন, শ্রীক্ষেত্রে প্রস্থান করি।» 

রাজ] বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রাচীনাবস্থায় প্রায়ই স্তান- 

পরিবর্তনে অনিচ্ছা হয়। অতএব নৃপাল, পণ্ডিতবর্গের 

পরাস্তর্শ গ্রহণে অসন্মত হইলে ব্রাহ্মণের মনে মনে 

বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমরা এই বৃদ্ধ রাজাকে 

পরিতাাগ করিয়া যাইব কিনা। যাওয়া উচিত নয়। 

কিন্তু থাকিয়াই বাকি করিব? এই ভাবিয়া অনেকেই 

আপনাপন সম্পত্তি ও পরিজন সমভিব্যাহারে করিয়৷ 

উড়িষ্যায় প্রস্থান করিলেন; কিন্ত কেহ কেহ রাজার 

প্রতি স্সেহ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারি- 

লেন না। 

যে সময়ে নবদ্ধীপে এই ব্যাপার ঘটে, তাহার এক 

মাস পূর্বে দিল্লীর বাদসাহ কুতুবুদ্দীন এক দিন মঞ্চো” 

পরি বসিয়। অরণ্য পণ্ুর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন | পুর্ব- 

কালের রাজাদিগের ইটা একটা প্রধান আমোদ ছিল। 

তাহারা কেবল বন্য পঞ্তদিগের পরস্পর যুদ্ধ দেখিয়াই 

তুষ্ট হইতেন এমন নহে, বলবান মল্পগণের সহিত এ 
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সকল পশুর সংগ্রাম করাইতেন। তাহাতে অনেক 

নরহত্যাও হইত। কি নিষ্ঠ,র ব্যাপার! সেযাহা- 

হউক, কুতবুদ্দীন সাহ' এরপ যুদ্ধ দেখিতেছেন, এমত 

সময়ে একটা বিকৃতাকার পুরুষ সেই স্থলে গ্রবিষ্ট 

হইল। তাহার হস্ত বানরের হন্ডের নায় দীর্ঘ, আকার 

খর্ব এবং গাত্র লমুখায় বড় বড় লোমে আবৃত। ভাল 

বল দেখি এ ব্যক্তি মুদলমান--মুদলমানের! গায়ে, 

জামা দেয়, তবে উহার সমুদায় শরীর বড় বড় লোমে 

আবৃত কেমন করিয়া দৃষ্ট হইল?--যাহার! কুস্তি করিতে 

যায় তাহারা কি জাম জোড়া পরিয়! যায়? ,বা। 

তাহার! কেবল কাচ পরিয়া যায়, আর কিছুই পরে না। 

শি। গেই খর্বাবয়ব ব্যক্তি রঙ্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 

একট। প্রকাওকায় হস্তীর মহিত সংগ্রাম আরস্ত করিলে 

দর্শক মাত্রেই চমতকৃত হইয়। রহিল। কাহারও মুখে 

বাকাস্ফ,র্তি হইল না। এ ব্যক্তি হন্তীর সহিত ক্ষণ, 

কাল যুদ্ধ করির! পরে তাহার শু৫ে এমনি দারুণ প্রহার 

করিল যে হস্তীট। অর্তনাদ করিতে করিতে দুরে পলায়ন 
করিল। তখন বাদলাহ তাহার প্রতি অত্যান্ত তুষ্ট 

হইলেন এবং অবিলম্বে তাহাকে অনেক পুরস্কার 

প্রদান করিলেন । উহারই নাম বখৃতিয়ার খিলিজি। 

তিনি এই ব্যাপারের কিয়দিন পূর্বে বেহার প্রদেশ 

জয় করিয়াছিলেন; পুনর্বার বস্ু দেশ বিজয়ার্থ নির্গত 

হইলেন। দ্রিল্লী হইতে বঙ্গ দেশে আসিতে হইলে 
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কোন্ কোন্ গ্রদেশ অতিক্রম করিয়া আঁমিতে হয়, 
বল ?--কোন দেশে সৈম্ত লইয়। যাইতে হইলে সেই 

দেশ দিয়! যে নদী গিয়াছে, তাহারই তীরে তীরে যা- 
ইাতে হয়। ব1। তবে দিলী হইতে বাহির হইয়! যমুন! 
নদীর ধারে ধারে গমন করিলে আলাহাবাদ অর্থাৎ প্রয়াগ 

পর্যাস্ত আস! যায়; তাহার পর গঙ্গার পার্থ পারে 
যাইয়! কাণী এবং বেহার উত্তীর্ণ হইলেই বঙ্গ ভূমিতে 
উপস্থিত হওয়া যায়। শি। বখতিয়ার খিলিজি প্রায় 

ঠিক & পথ দিয়াই আসিয়াছিলেন। তাহারই আগমন 

বার্তা শ্রবণ করিয়া! নদীয়ার ব্রাক্মণের৷ পলায়নপর হই- 

য়াছিল। বথ্তিয়ার খিলিঞি গঙ্গার তীরে তীরে আসিয়া 

কোথায় ভাগীরথীর মোহান1 দেখিতে পাইলেন 1-- 

মানচিত্রে দেখ। বা। নিজ ভাগীরথীর মোহানায় কোন 

নগর ব! গ্রামের নাম নাই-নিকটেই শিবগঞ্জ বলিয়া 

একটীস্থান মাছে। শি। এসকলস্থান নদীব ধো- 

য়ট-মাটিতে পরিপূর্ণ | অনেক স্থল কেবল বালুকাময়। 

এই জন্য নদীর মুখ সর্ব সময়ে ঠিক এক স্থানে থাকে 

না। যেখানে বর্ষাকালে গঙ্গার বেগ অধিক লাগে, 

সেই স্থান দিয়াই ভাগীরঘীর মোহান! হয়। সে যাহা 

হউক, বখ তিয়ার ভাগীরথীর তীরে তীরে আলিয়৷ রাজ- 

ধানী নবন্ধীপের সন্নিহিত হইলে, সৈম্ সামন্ত সমুদয়কে 

কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়। আপনারা সপ্ত দশ জন অশ্বীরোহণ 
পূর্বক নগর মধো গ্রবেশ করিলেন। নগররক্ষী কেহ 

১৪ 
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কিছু ভিভ্তাস| করিলে কহিলেন, আমরা বেছার জেতা 

বন রাজার দৃত। এইরূপে বঞ্চনা করিয়! মুসলমান 
সেনাপতি রাজবাটার' দ্বারে উপনীত. হইলেন, এবং 

অসতর্ক রক্ষিবর্গকে হনন করিতে লাগিলেন । রাগ! 

আসন্ত মৃত্যু সময়ে আত্মরক্ষায় যত্বশীল হইয়া! অনতি 
তুরবন্বী ভাগীরথীর তীরে গম! এক খানি নৌকাযোগে 
প্রস্থান করিলেন। বঙ্গদেশ এইরূপে মুসলমানের 

আয়ত্ত হইল। 

চি ৬৯ হা 

একাদশ অধ্য।য়। 

[ বিদ্যালয়ে ধর্ঘ্ঘ এবং শারীরিক শিক্ষার উল্লেখ__গৃহে সন্তান 

দ্রিগের কিরূপ শিক্ষ! হওয়া আবশ্যক। 

এ পর্যন্ত ষাহা যাহা কথিত হইল তাহা কেবল 

বুদ্ধিবৃত্তি সমস্তের প্রতিই লক্ষ্য করিয়া কথিত হুইয়াছে। 

কিন্ত যখার্থ শিক্ষার তাৎপর্য কেবল মাঝ্র বুদ্ধিবৃত্তির 

পরিবর্ধন নছথে। ধর্ম প্রবৃত্তি সকল যথোচিত রূপে 

উদ্রিন্ত না হইলে মনুষ্য কখনই সুখী হইতে পারে 

না। সহ সহত্র স্থানে দেখাইতেছে যে, অতি স্ূল 

বুদ্ধি এবং স্বল্পবিদ্য ব্যক্তিরাও ধর্দ্মশীল হইলে সমাজে 

লমাদূত এবং সম্মানিত হইয়া সংসার যাত্রা! নির্বাহ 
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ফরিতে পারেন। কিন্ত অধার্দ্মিক ক্র,র বক্তিরা সহত্র 

বিদা! বুদ্ধি বিশিষ্ট হইলেও কাহার বিশ্বসনীয় বা শ্রীতি 
ভাজন হইতে পারে না| অতএব সর্ধদ1 অবহিত্ত 
হইয়া ছাত্রবর্গের ধর্প্রবৃত্তি সমস্তকে উত্িক্ত করা 

শিক্ষকগণের অবশ্য কর্তা কর্, তাহার সন্দেহ নাই। 

যৈ পুস্তক পাঠ করান যাউক, যেনিষয়ের শিক্ষা গ্র্দান 

করা ঘাউক, সর্ধদাই খত্র করিয়া সুনীতি দমন্তের অঙ্কুর 

শিশুদিগের জদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মদিও 

বিদ্যালয়ে পবমার্থ সম্বন্ধীয় কোন কথার অধিক আন্দো- 

লন ষ্করার আবগ্থাকতা নাই, তথাপি যে কতিপয় বিষয়ে 

সন্থুষা সাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যথা ঈশ্ববে 

অস্তিত্ব, পাপ পুণ্যের ভেদ, এবং পাপ কর্মে জগদীশ্বরের 

অসম্থোষ এবং পবিত্র কন্মে তাহার তুষ্টি, এই মকল 
কথা শৈশবাবধিই বালক বালিকাদিগের হৃদক্বঙ্গম 

করিয়া দেওয়া উচিভ। তথা বয়োজ্যে্ট এব" গুরু 

সম্বন্বীয় নকল লোকের প্রতি ভক্তি, দরিদ্র এবং দুঃখিত 

বাক্তিদিগের প্রতি দয়া! এবং বয়সাদিগের গ্রতি সখ্য 

প্রকাশ করিয়া যথোচিত আচরণ করিতে শিক্ষা দেও- 

নাও আবগ্থাক। এক্ষণে দেশের অবস্থ। মেরূপ হইয়া 

উঠিয়াঁছে,তাহ। বিবেচন। করিয়া দেখিলেই বোধ হইৰে 

যে, এমত অবস্থায় লোক নকল সহজেই শ্বার্পর এবং 

অভক্তিমান হুইয়! উঠে । অতএব যদি শিক্ষকবর্গ ও 

দোষ নিবারণের নিমিত্ত এই সময় অনধি সবিশেষ 
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বত না করেন, তবে পরিশেষে যে কি ভয়ঙ্কর হূর্ঘটনা 

ঘটিয়! উঠিবে, তাহা বলিতে পারা যায় না। এই 

সময়টা এতদেশীয়দিগের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের সন্ধিস্থল। 

শিক্ষকবর্গ যেন সর্বদাই শ্ররণ করিয়া রাখেন খে, 

কেবল শিক্ষার দোষেই এক্ষণে নাঝ্তিকতার, স্বার্থপর- 

তার এবং অবজ্ঞার প্রাতুর্ভাব হইতে আরম্ত হইয়াছে। 

নচেৎ হিন্দুজাতি স্বত্বাবতঃ ডক্তিমান, সুতরাং এই দেশে 

অশ্রদ্ধার প্রাদুর্ভাব হওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ 

হয় না। অনেকে বলিয়! থাকেন যে, ধর্ম প্রবৃত্তি সম" 

স্তের উদ্রেক করা কখনই কেবল শিক্ষকদিগের উপদেশ 

বাক্যে সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে না। এই কথা সতা 
বটে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু সুধীর-স্বভাব এবং দর্ম- 
শ্রীল শিক্ষকের উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত উভয় সম্মিলিত 
হইলে যে সমূহ ফল দর্শে, তাহাও নিঃসনেহ। শিক্ষ- 

কের! এক্ষণে যেমন ছাত্রদিগের বিদ্যাবৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি 

রাখিয়! যাহাতে তাহার! বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

হই্য়] পারিতোধিক পায়, তদ্বিষয়ে সযতু থাকেন, যদি 

সেইরূপ ষত্ব সহকারে উহ্বাদিগকে সুশীল, গ্রীতিমান 

এবং ভক্তিমান করিয়া তুলিবার নিমিত্ত ও পরিশ্রম 

করেন, তবে অবশ্যই ইষ্টসিদ্ধি করিতে পারেন । 

বিদ্যালয়ে শারীরিক স্বাস্থ্য বিধানের কতকগুলি : 

নিয় করিয়। রাখাও অত্যন্ত আবশ্যক । তজ্জন্ত অধিক 

চেষ্টা করিতে হয় না। যদি বালকবর্গ আগনা- 
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দিগের নৈদর্গিক প্রবৃত্তির অধীন হইয়া! মধ্যে মো 
ক্রীড়া করিতে পায়, অঙ্গ চালন করিতে পায়, এন 
ব্যায়াম করিতে পায়, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। 
কাহাব কাহার মনে এমন ভ্রম আছে যে, বিজাতীয় 
ক্রীড়া নকল প্রবষ্তিত না করিলে কোন রূপেই ব্যায়াম 
শিক্ষা হইতে পারে না। কিন্কবোধ হয় যদি স্মরনে 
শীয় প্রচলিত কপাটা, গুলিডাং প্রভৃতি কতিপয় ত্রীন্কাব 
প্রতি সমধিক উৎসাহ প্রদান করা যায়, আর সময়ে 
সময়ে বালকের! কুদ্দাল ধরিয়। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কৃষি 
কর্মক্করে, তথায় শিক্ষকেরা স্বয়ং যদি এরূপ করিয়া 
তাহাদিগের আনন্দ বর্ধন করেন, তাহা হইলেই বিদযা- 
লয়ে ষতদূর পধ্যন্থ বায়াম শিক্ষার আবশ্যকত।, তাহা 
সম্পন্ন হইতে পারে। . 

“কিন্তু আমা মহত করিলেও যদি শিশুগণ আপন 

আপন পিতা] মাতার স্থানে সুশিক্ষা না পায়, তবে কখ- 

নই স্ুম্বভাব বা কৃতী হইতে পারে না।” শিক্ষকদিগের 

এই কথা৷ অতি যথার্থ। কোন শিশুকে ছর্বল দেখিলে 

অ:নকেই বিতর্ক করিয়া থাকেন, ইটা বুঝি যথোচিত 

গরিমাণে মাতৃদুগ্ধ পান করিতে পায় নাই। কিন্তু লোকে 

কোন্ কোন্ কারণে শরীরের ভদ্রাভদ্র হয়, যেমন স্পষ্ট 

বুঝিতে পারেন, অস্তঃকরণের (দাষগুণ কি গ্রকাবে 

জন্মে, তেমন উত্তম বুঝেন না। নচেৎ সকলেই জানি- 

তেন ফে,মাতৃছুপ্ধ অভাবে যেমন শিশুগণের শরীর দূর্বল 

হয়, তেমনি মাতার নিকট অতি শৈশবাবধি সুশিক্ষ! 
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না পাইলে যাবজ্জীবন স্বভাবের দোষ থাকিয়া! যায়। 

সন্তান পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক হইলে পর শিক্ষার কাল প্রান্ত 

২য়, তাহার পৃর্ধে শিক্ষণীয় হয় না, ইহ1 অত্যান্ত ভ্রম. 

মূলক সংস্কার। হাতে খড়ি পাঁচ বৎসরে দিলেও হয়, ছয় 

বৎসরে দিলেও হয়। কিন্তু ভূমি্ঠ হইবার ছুই তিন মাদ 

মধ্যেই সন্তানের শিক্ষার কাল উপস্থিত হইয়] উঠে। 

শিশু, যে সময় হইতে “মানুষ চিনিতে* আরম্ভ করে, 

সেই সময় হইতেই তাহার শিক্ষারস্ত হয় । তথন, যা- 

হাতে তাঁহার কোন শারীরিক ক্লেশ না হয়, এমত 

কবাই নিতান্ত মাবশযক। শারীরিক ক্লেশে বয়োধিক- 

দিগেরও সনৃহ দোষ জন্মায়। পীড়িত হইলে লোক 

স্বভাবতই খিট্ থিট! হয়, মার ক্ষধিত হইলে জঠাবনল 

এবং ক্রোধানল একবারে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। স্বা* 

চ্ছনাটয এবং সুশীলতা ইহাদিগের পরস্পর ফাগা কারণ 

সম্বন্ধ আছে। কিন্ত শিশুদিগের মগে, সুশীল হইলে 

স্থৃখী হওয়া মায়, এমত ভাব উপস্থিত হওয়! অসম্ভব । 

অতএব, গ্রথমতঃ যাহাতে তাহাদিগের শরীর সর্বতো- 

ভাবে স্ৃস্থ থাকে, এমন যত্ব করাই বিধেয়। উৎ 

কট শব শ্রবণে-_হঠাৎ অত্যুজ্জল আলোক দর্শনে 

কঠিন শয্যায় শয়নে-_বহুগ্ষণ ক্ষুধিত থাকায়-_এবং 

অনিয়মিত রূপে আহার প্রাপ্ত হওয়ায়, শিশুদিগেব 

ক্লেশ হয়._-অতএব সাবধান হইয়া! সকল গীড়াছনক 

ব্যাপার নিবারণ কর! কর্তব্য। 
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কিছুকাল পরেই সন্তান বর্গ, ক্রনান, হস্ত প্রসারণ 

প্রভৃতি লক্ষণ দ্বার! ম্বস্ব মভিলায প্রকাশ করিতে. 

শিথে। তখন হইতেই শিশুকেস্বাবলম্বন এবং স্তুণী- 

লক্তা শিক্ষা করাইতে পারা যায়। যাহাতে সে অধিক 

ক্ষণ ক্রোডে থাকিতে না চায় এবং কোন কিছু চাহিতে 

ঠইলেই না কাদে, এমন করিয়। চলা উচিত। যেড্রব্য 

শিশুদিগকে প্রদান করা কর্তব্য নয়, সুতরাং চাহিলেও 

পাইবে না--এমত সামগ্রী তাহার। যেন দেখিতেও না 

পায়। অতি শৈশবাবস্থাতেও শিশুগণ অগ্ঠের মুখভগ্গী 

দেগ্েয়া তাহাদিগের মনের ভাব কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বুঝিতে 

সমর্থ হয়। অতএব মাতা পিতা প্রভৃতি পরিবার মম- 

স্ডের কর্তব্য যে, সন্তান মকলকে সদ সাম্য অম্লান মু 

গ্রদশন করেন। এই জন্ত তাহার। স্ব স্ব চিত্ত সংশোধন 

করত দ্বেষ, মাঁৎসর্ধ্য, কলহাদি দোৌষ পরিত্যাগ করিপাব 

যত্ন করিবেন। পরিবার ভাল না! হইলে সন্তান কখনই 

সুশিক্ষামম্পন্ন হয় না। যেমন দেশের বায় ু ষ্ট হইলে 

লোক সকল যথেষ্ট হুসামগ্রী আহার প্রাপ্ত হইয়াও 

নান। সংক্রামক রোগগ্রন্ত হইতে থাকে, তেমনি কুপরি- 

বার পররবৃত হইলে সহ সদুপদেশ সত্বেও শিশুগণের 

নির্মল অন্তঃকরণে চিরস্থায়ী কালিমা সংযুক্ত হয়। 

কিঞিৎ বয়োবৃদ্ধি হলে, যখন ভাল মন্দ বিবেচনার 

শক্তি উত্রিক্ত হইতে থাকে, তখন ভাল কর্ম করিলেই 
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পিতা মাত এবং পরিজন সমস্তের স্নেহ ভাজন হওয়া 

যায়, এবং দুক্ষম্্ম করিলেই তাহার! স্নেহ করেন না,বরং 

'অতিশয় দুঃখিত হন, শিুদিগের এইরূপ বুঝিতে গারা 

অত্যন্ত আবশ্যক । বাটার মধ্যে কোন এক জনকে তন 

করিলেই শিশুরা সুশিক্ষিত হইবে, এমত নহে। একপ 

এক জন 'যুযু* হইয়া থাকিলে আমর! তীহার ভয় দেখা- 

ইয়া স্ব স্ব অভিলধিত কণ্ম স্থুখে মম্পন্ন করাইতে পারি 

বটে, কিন্ত ইহাতে কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানের স্কষ্তি হইতে 

পায় ন। বরং কর্তব্য কর্ম গুলি নিতান্ত ক্লেশ কর মন্গ- 

ভব হয়, এবং ধন্মই যেস্ুখের এক মাত্র সাধন জাহা 

বোধ ন। হইয়া, পাপেরই পথ কুস্থমাকীর্ণ ভান হইতে 

থাকে | যাহার! বাল্যাবস্থায় এই প্রকারে শিক্ষিত 

তন, তাগারা বয়োধিক হইয়া সহত্র বিদ্যা সম্পনন হই 

লেও কথন নিয় জদয়ে স্বস্থ কর্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ধ 

হইতে পারেন না। দেশ-ব্যবহার, কুলাচার প্রভুর 

ঘন্ুজ্ঞ! এই সকলই তাদৃশ ব্যক্তি সকলের ধর্খ াপে- 

ক্গাও সমণ্ধক মাননীয় হয়। তাহার! কখনই বলিতে 

গাবেন না « এই কর্দ্রটী করা উচিত, অতএব 

করিব, গ্রাভু বিরক্ত হন হইবেন, জজ্ঞ লোকে 
শিন্দ1| করে করিবে” । তাহারা ত, অকর্তব্য কর্ম পরি 

াজা-_'অতএব করা উচিত লঠে,কর্তব্য কর্ম করণীয় _ 

অন এব অবশ্য করিতে হইবে, এমত শিক্ষা পান্ নাই। 

তাহাবা যেমন বাল্যাবস্থায় 'যুযুর ভয়ে কোণ কম্ম 
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করিয়াছেন বা করেন নাই, পরেও সেইরূপ, তাহা 
দিগের প্রত বা দেশাচার বা কুলব্যবহার, এ 'যুবুর' 

পদাধিঠিত হইর। তাহাদিগের গ্রয়োজক বা নিবারক 
হইতে থাকে । ফলতঃ শিশুদিগের গ্রতিপালনে পিতা 

মাতার একান্ত অস্বার্থপর হওয়া উচিত। এরূপ ভয় 

দেখাইয়া রাখিলে আপনাদ্িগকে কষ্ট পাইতে হইবে 

না, এমন বিবেচনা কর! কদাপি উচিত নয়। আপনারা 

এইক্ষণে যদিও কিঞ্চিৎ ক্লেশ পাই, তথাপি এমন 

করিয়া চলিব যাহাতে সন্তান স্থস্বতাব এবং স্বাধান 

বুদ্ধি সম্পন্ন হয়, যাহারা এমত ভাবেন, তাহাদিগের 

সন্তান অবশ্যই সুশিক্ষিত হইয়া তাহাদ্িগেব অভীঃ 

পিদ্ধ করে। 

সঞ্ডানবর্গের প্রতি ভয় প্রদর্শন অপেক্ষা স্েহবান 

হওয়াই লোকের সাহজিক ধর্ম এবং অতি নুপ্রশস্ত 

পরামর্শ। কিন্তু গেই স্নেছ বিবেচনা পূর্বক প্রকাশ না 

করিলে তদ্বারাও মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। 

ভয় দ্বারা যত মন্দ হয়, প্রীতি দ্বারা কথনই তত হয়না 

বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া না চলিলে কর্তব্যাকর্তব্য 

বোধের অনেক ক্রটি হইতে পারে। ইনি আমাকে 

ভালবাসেন, অতএব যাহা! বলিবেন তাহাই করিব, এবং 

যে কর্ম নিষেধ করিবেন, তাহাতে কথন প্রবৃত্ত হইব 

না, স্সেহ দ্বারা এই পর্যন্ত করিতে পারিলেই যথেষ্ট ইয়। 

কিন্তু যিনি সন্তানের মনোমধ্যে এই সন্ভাৰ উদ্রি্ত 
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করিয়াছেন, তাহার সর্বকতোভাবে কর্তবা যেন কখন 

পরিহাসচ্ছলেও কর্তব্য কর্ম বই আকর্তবা কর্খের 

আদেশ না! করেন, আর'অবর্তব্য কর্ণ বই কখন নির্দোষ 

কর্ধের নিষেধ না করেন। বালাবস্তায় পিতাকে 

পরমেশ্ববেন স্থানীন হইতে হয়। যেমন জগৎপিতা 

কখনই অসৎকশ্মেব ফল অ্টতে মাস ভরের ফল 

ত'সুখ, বিধান কবেণ শা) ভেমনি পিতাও সেন কথন 

চষ্কর্ম্বের পুরস্কার ব। সতকর্ম্ের তিরস্কার না করেন। 

এই বিষয়ে স্ত্রীগোকর্দিগের বিশিষ্ট সাবধান হওয়া 

উচিত যেন আপনার] গৃহ কার্ষেনব কোন ব্যাপারে 

'অন্থধী হইয়া আছেন বলিয়া পন্তানদিগের প্রতি সেই 

টৈবক্তী প্রকাশনা করেন। কোন কোন স্ত্রীলোকের 

এএত কুদ্ধ স্বভাব মে, বাটার মধ্যে কাহার সহিত বিবাদ 

হইলেই, তাহার শ্বস্ব সন্তানদিগকে প্রহার করে। 

ইহারা অত্যন্ত ছ্রাছারিণী। ইহছাদিগের সন্তানগণ 

কথনই সুশিক্ষিত হইতে পারে না। কিত্তকিন্ত্রী কি 

পুরুষ প্রায় মনেকে বিরক্ত হইলে স্ব শ্ব সন্তানের প্রতি 

নেই বৈরক্তী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 

ইহাতে অনেক দোষ হয়। পিতা বামাত| কিজন্ত 

বিরক্ত হইশলেন, বুঝিতে না পারিয়। শিশুগণের মনে 

ক্রমশঃ এই সংস্কার জন্মিয়া যায় যে, ইহার! অন্য কোন 

ব্ষিয়েও বিরক্ত হইলে আমাদিগের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ 

করিয়া থাকেন, অতএব এইযে বিরক্ত হইতেছেন, 
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ইহাঁও আমাদিগের দোষে না হঈবে। একবার শিশুর 
মনে এমত ভাব উপস্থিত হলে আর তাহাপ্দগের 

শিক্ষার উপর পিতা মাতার কোন ক্ষমতাই থাকে ন1। 

শিশুদিগকে সর্বদাই নানা কর্থ্বের নিষেধ করিতে 

হয়; এবং তাহারা সেই সকল নিষেধ ন| মানিলেই 

পিতা মাত' -.ৎ, ক্ষ, ছঃশীল বিবেচনা করেন] 

কিন্তু অনুমান হয়, যে সর্ধদ1 নিধেধ করা অপেক্ষা বিধি 

মুখে সুশিক্ষা দেওয়া অধিক ফলোপধায়ক। অর্থাৎ 

ইটী করিও না, উট্ী করিও না, বলা অপেক্ষা এইরূপ 

করঙ্ব! এপ কর, বল! ভাল! ইহার ছুই গুণ। 

প্রথমতঃ কার্ধ্যানুরক্কি, মন্ুষ্যমাত্রেরই প্রাকৃতিক ধর্ম । 

নিষেধ দ্বারা কেবল কার্ধ্য ত্যাগ করাইতে হয়। স্থৃতরাং 

প্রাকৃতিক ধর্মের এবং উপদেশের বিরোধ উপস্থিত 

হওয়াতে প্রকৃতির বলবত্ত। সর্বতোভাবে গ্রমাণ হইতে 

থাকে, এবং শিশুরা নিষেব মানিতেছে না, পুনঃ পুনঃ 

দেখিতে পাওয়া যায়। ইস্থা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকটিত 

করিতেছি । তিন বা চারি বর্ষ বয়স্ক! একটী বালিক। 

একখানি চৌকির উপর ছুইটী প1 ঝুলাইয়। বসিয়াছিল। 

সেই সময় তাহারই নীচে আর একটা শিশু বসিয়৷ জল 

পান করিতেছিল। যেটী নীচে ছিল তাহার মন্তকে 

উপরিস্থ বালিকার প1 লাগিবার সম্তাবন। দেখিয়া, 

সন্নিহিত কোন ব্যক্তি তাহাকে কহিলেন “দেখিও যেন 

ভাইটার মাতায় পা না লাগে”। এই কথ! বলিৰামাত্র 
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বালিকাটী পা ছুলাইতে আর্ত করিল, সুতরাং তাহার 
ভাইটার মাতায় পুনঃ পুনঃ পাদমস্পর্শ হইতে লাগিল । 

ৰস্ততঃ নিষেধ বাঁক্য অমান্ত করা এ বালিকাটীর তাৎ- 

পর্য ছিল, এমত বোধ হয় না। নিষেধ করাতে সে 

একটা কর্ম গাইল, অতএব অস্ত কারধ্যাভাবে তাহাতেই 

প্রবৃত্ত হইল। যদি. "দেখি তাশশবধদ্ঠাইএর মাতায় 

যেন পা ন। লাগে” এমত ন! বলিয়। তাহাকে অন্ত কোন 

কর্ম্মের আদেশ করা হইত, তবে সে অবশ্যই তৎকন্মে 

প্রবৃত্ত হইত সূন্দেহ নাই । দ্বিতীয়তঃ বিধি মুখে ধণ্ম- 

শিক্ষা প্রদানের আর একটা স্বুমহৎ ফল আছে। 

অনেকের মনে, দুক্ষর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকার নামই ধন্ 

হইয়াছে। স্বতরাং ধাহারা অলস-গ্রকৃতি, দীর্ঘস্ত্রী, 

অথবা স্লবুদ্ধি প্রযুক্ত পর্মে অক্ষম, তাহারাই স্্শীল 

বলিয়া অভিমান করেন এবং পরিচিত হন। বস্ততঃ 

ক্রিয়া লোপের নাম ধর্ম নহে। সৎকর্ম করারনাম 

ধর্ম। কিন্তু কেবল নিষেধ মুখে ধর্ম শিক্ষা হওয়াতে 

অনেকের এই কুসংস্কার হইয়াছে । এই জন্তই অমুক 
অতি ভাঁল মানুষ বলিলে অনেকেই অমুককে একটা 

গোতুল্য নির্বোধ ব্যক্কি বুঝিয়া থাকেন। বাল্যকালের 

শিক্ষার দোষই ইহার প্রধান কারণ। অভ্তএব দুষ্কর 

বিরত কর] অপেক্ষা সৎকর্ম গ্রবৃত্ত কর অধিক সহজ 

এবং শ্রেয়স্কর। 

মনুষ্য যতই কেন বয়োধিক এবং বিদ্যাসম্পন্ম হউন 
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না, যাবতকাল জীবন আছে, তানতকাঁল তাহার শিক্ষ- 

ণীয় বিষয় সকলও মাছে। কিস যতদিন বাচিতে ভয়, 

ততদিন শিখিতে হয়, এই ভাবটা শিশুদিগের আন্তঃ 

করণে বদ্ধমূল করিবার উপায়, পিতা মাতা সর্বদা 

তপনার! নৃতন নূতন বিষয় অবগত হইবার চেষ্টা কবি- 

তেছেন, দেখিতে পাইলেই যেমন উত্তম হয়, আব 

কিছুতেই তেমন হয় না। যে সকল শি সর্ধদ। 

দেখিতে গায় যে, বয়োধিকেরা সদা তাহাদিগকেই 

শাক্সালোচনা করিতে বলেন) আপনারা কথন পুস্তক 

খুলিয়া দেখেন না, কেবল গল্প করিয়া বা খেল! করিয়া 

সমফাতিবাহন করেন,সেই লকল শিশু বিদেটাপাজ্ভনের 

কালকেই অতি জঘন্য কাল বিবেচনা করে, এবং ভাহা- 

রাই বয়ঃপ্রাথথ হইয়া কোন চাকনি বা ব্যবপায়ে নিযুক্ত 

»ইলে পর পুন্তকাদি মস্ত দূ নিক্ষেপ কবিয়া, আথবা 

ণহ শোভার্থ রাখিয়া নানা গ্রকার ব্যমনাসক্ত, অব 

নিতান্ত অলস হইন্। পড়ে। অতএব বৰয়োধিকদিগের 

কর্তবা আপনারা এই বিষয়ে যথোচিত সাবধান হইম়। 

কোন ব্যর্থ কর্মে সময় বিনাশ না কবেন | বিশেষতঃ 

শিশুরা কোন গ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহার সদুন্ভৰ 

গদানের ষথাপাধ্য চেষ্ট| করেন, এবং আপনাবা গ| 

পাবিলে বাগ্র হইয়া! অন্ত কাহীকেও জিজ্ঞানা করিয়া 

তাহার উত্তর শিখেন। “মামি এইটী জানি না, বোধ 

কি অমুক জানেন, চল হাহাকে যাইয়া জিদ্রাস। 



১৭০ শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব। 

'করিয়া লই” ষেব্যক্তি শিশুর নিকট আপনার গৌরব- 

লাঘব হইবার ভয় না করিয়! এইরূপ সত্য বাৰা 

কহিতে পারেন, তিনিই শিশুর বাস্তবিক বন্ধু। 

যেমন ছুইটী মন্ুষ্যে্ মুখ এক গ্রকার নয়, হাতের 
পাঁচটা অঙ্গুলি সমান নয়, তেমনি দুইটী বালকের স্বভাব 
কখন সর্বতোতভাবে এক গ্রকার হয় না। সুতরাং শিশু". 

দিগের প্রকৃতি পরীক্ষা! করিয়া, কাহার প্রতি কি প্রকাব 

ব্যবহার কর্তবা, নিশ্চয় কর! আবশ্যক । শিক্ষাবিধায়ক 

পুস্তকের দোষই এই ষে, তাহাতে কেবল একই প্রকার 

শিক্ষা রীতির বিবরণ থাকে। সুতরাং বিভিন্ন-ম্বভান 

বালক বালিকার প্রতি ভিন্ন ভিন্ন রীতি অবলম্বন কর! 

প্রয়োজনীয় বোধ হওয়াতে লোকে শিক্ষা শান্তর 

ষথোচিত গৌরব করেন ন1। কিন্ধু পূর্বেই কহিয়াছি, 
শিক্ষাশ্রান্ত্র আলোচনার প্রধান ফল এই যে, তদ্দিকরে 

স্ব স্ব বুদ্ধির পরিচালন হওয়াতে জনগণ আপন আপন 

উপযুক্ত গন্থ| দেখিনা লইতে গারেন। 'অতএব যদি 
এই ক্ষুদ্র প্রস্তাব পাঠে কোন ব্যক্ত স্বীয় শিষ্য ৰা 

সম্তানবর্গের সুশিক্ষা প্রণালী অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, 
'তাঁহ হইলেই চরিতার্থ হইবে! 
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